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ΡΑΒΒ 1Ι. 

ΔΒΌΒΟΙ ΜΕΤΟΟΗΙΤΑΕ ΡΙΑΓΟΝῚΙ 
ΗΠΙΒΤΟΒΙΑΕ ΒΟΘΜΑΤΙΘΟΑΛΕ 

Ππβεκ 1 ετ 1. 

----ὄο- 



ΓΕΟΡΤΊΤΊΟΥ 

ΤΟΥ͂ ΔΙΑΚΟΝΟΥ͂ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΤΟΥ͂ 
ΛΟΓΟΣ ΔΙΑΛΑΜΒΆΝΩΝ ΤᾺ ΤΗ͂Σ ΠΡΟΒΑΣῊΣ ΕἸΡΉΝΗΣ ΜΕΣΟΝ ἙΚΑΤΈΡΩΝ ΕΚΚΛΉΣΙΩΝ 

ΤῊΣ ΤῈ ΠΡΕΣΒΥΤΈΡΑΣ ΡΩΜΗ͂Σ ΚΑῚ ΤῊΣ ΝΈΑΣ ΚΑΙ ΗΜΕΤΕΡΑΣ, 

ΚΑΙ ΤᾺ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΚΟΤᾺ ΚΑΘΕΞΗ͂Σ 1). 

Ξ Ξ ἀν. δὲ ; » Ν αἵ, 1588. 
] α΄. ον, οἶδα εἰ καὶ ἄλλοτέ ποτε τοσοῦτον ἐξετάϑη κακίας, καὶ τηλι- να ΤῈ 
Ϊ , " » ε - , ᾿ - ς " ΄ο 
] χαύτην χαταλληλίαν ἔσχεν εαὐτῇ «σροσώσων τε χαὶ καιρῶν, ὁασοίαν νῦυνι 

Ἂ Ἀ 6 Ἂς 3 Γὲ ι] “Ὁ ᾿ Ν δ , « εδὸ 3 δ . ε 

τὸ [ὰρ οὕτω προβὰν ἐνερίον αὐτῶν χαὶ δραστήριον, ὡς σχεδὸν ἄρδην ἀνα- 
-“ » , »“» ἣν τῶν ἐὼν Π , ᾿ -“ 

τρέψαι τὸ τᾶν ἐχκλησίας τῆς χαϑ' ἡμᾶς, χαὶ περὶ ἐλαχίστου μὲν ϑεῖ- 
Ἀ Ν , 1 ἐδ ΄ ΙΔ , Ἶ δ τ ἢ Ἃ ΄ Ν 

γαι ϑεσμοὺς καὶ γόμους αὐτῆς, χκοινώσασϑαι δὲ χαὶ αὐτὰ τὰ φρικώδη χαι 
“᾿ Ν ᾿ς 3 Σέ ρῳ ῊἙ ᾿ , δ Υ , 7 
ἄχραντα, καὶ τέλος εἰς ἀϑέτησιν τῶν πατρικῶν ἀποϑριάσαι δομάτων “άν- 

, ΤΟ , , “ Ν: , 
τας παραβιάζεσθαι, δίδωσί μοι τοιουτοτρόπως διαπορεῖσθαι., καὶ ἑπομένως 

᾿ θ ζ ς ἢ - δ ΓΝ , " , 
διαλοΙίζεσθαι, μὴ ἄν πώποτε πλημμυρῆσαι δυνηθῆναι ταύτην ἄχρι τοσούτου, 

Ϊ τ “ ΄ » “ ΄ -“" , | χαὶ μὴ ἂν πώποτε τοιούτοις ἐντυχεῖν ἐξυσχύσαι τοῖς καθυπηρετουμένοις αὖ- 
ἐν » » ἃ ᾿ ͵ , ᾿ - 

τῇ, ὁποίους ὁ γῦν καιρός ἐσχεδίασεν, οἰκείως ἔχοντας ταύτῃ καὶ προσφυώς, 
ΕῚ ΄ Φ ν ι ἢ , Ὰ τὰν 2 »“» , 4Φ ὁ ὁ “ , 

οὐ μόνον ἀφ᾽ οὗ πρώτως τὸ τῶν ἐκκλησιῶν σχίσμα ἐῤῥαϊη τῆς πρεσβυτέρας 7: 
’ ἰφιὰ ΄ Ἁ ,ὔ ,ὔ ἶ πῇ 

φημὶ Ῥώμης καὶ ῆς νέας καὶ ἡμετέρας" Ἴότε Γὰρ 2).. μένον ἀλλὰ καὶ πολλῷ 
Ἱ Ἀ εὖ ἊΨ χὰ ΄ »“" Ἵ 

πρόσθεν, ὅσα ἐμὲ εἰδέναι οὖχ ἧττον μέν τοι καὶ μὴ ἀμφισβητοῦντι ἔπεισί μοι 

ΔΕΟΘΠΜΝΑΙΙ;Ι 

πῶ Ὁ πὰ σις 
ΤΑΛΟΤΑΤΤΙΒ ΟΟΝΤΙΝΕΝΘ ΝΑΒΆΛΤΙΟΝΕΜ ΡΑΟΙΒ ἹΝΙΤᾺΒ ἹΝΤΕΒ ΠΤΒΆΜΟΙΙΣ ἘΟΟΙΈΒΙΑΜ, 

ΒΕΝΙΟΆΙΒ ΥἹΡΘΕΙΙΟΕΤ ΒΟΜΑΒ, ΑἸΟΌΕῈ ΝΟΥ͂ΑῈ 5ΕΠ ΝΟΘΤΆΑΕ, 

ΕΤ ΟΥἈΑῈ ΒΕΙΝΟΕΡΒ ΒΌΒΒΕΟΙΤΑ ΒΌΝΤ. 

ἧς: Η βοῖο δῇ αἰϊὰβ Δ ΠΦυδηο ἰδηΐαμη 56. ΤΆ }11ἃ ἱπίοπἀθγι!., ἰαπίαααιιο ἔπους 

ῬΘΓΒΟΠΆΓΆΤΩ ἃ0 ΘΠ ΡΟΓ ΠῚ Ὑἱοἰββιαἀο, αὶ ΠΟ δβῖ : ΓΘᾶρ86. ΘηΪΠ} Οἱ 5 ΠΊ 041] Θχτ 1} δοιὶ 
ΠΡΌ οοπιμιοϊϊο αἰᾳ6 οἰποδοῖα, αὐ ἐππάτπ8 ΡΓΟροηοατη ηΐνογβα δου βία Ποβίγα 

Ἔν γβα ποῦς, οἱ πᾶθοὶ Πα ἴθ ΘΟμβι Πα 0 Π65. οἰαβ. ἃς Ἰοροβ, οἱ ἰρβὰ ἱγουηθηα αἴχαο 

ἰπιπηδου]αΐα τανβίθυϊα ργοΐαηαϊδ, οἱ ἀθηϊ 6 Οπηπ65 Δα ραϊγῖα ἀορτηαία ἀθβοῦοπάα δάδοιὶ. 

Ηδδςο, ᾿ἱπαυδπι, π|6 ἸἀοΙγοΟ ἀπηἰβιια τη [οί αηΐ., ΘΟΠΒΘ θη γα 6 ταὶ] οἰ μα ηο ΘΟπο]α- 
ἄογθ, δμαπὰ ἰθιηθνθ οι αἶββθ ΡΓΟΟΘΙ]ὰπη μᾶπο ἰδπΐορογθ ὀχαπᾶαγο, πϑαιο ἴοΐ ἔανίϊο- 
ΤΙ θ8. ΘΟΠΨΙΘΒΟΘΡΘ., αυοϊ ὈΡΆΘΒΘΩΒ ἰθηλριι8 ΓΟΡΘηΐΘ ΡΓΟΐα] ΠΣ, ποροῖο υΐϊο ἱπρΘη86 
Ἰῃεπηϊβααθ Ὑἱρῖθα5. βιἀθηΐθ8.,. ΟῚ ΒΟ] ΠῚ} 6Χχ 400 ῬΥΕΪ πη 18. ΘοΟ  Θϑἰ αβι σα πὶ ΒΟ ΐβιηα ΘΡα- 
Ρἱ᾿ ᾿πίθΡ. Βθηϊουθπὶ ΟΠ ΠῚ ΠΟΥΔΙΏΠΠ6 ΠΟΒΙΓΆΠῚ ; απο Θηΐπὶ... 864 τη] 10 ΑἸ 1188, 4αδη- 
ἴὰπῈ 8610, ἀἴψαθ ᾿π Ὀ Δηἴ6 Ὁ Δἀἤγτπᾶτο ἰᾶτα δὶ πι, ΠΟ ΤΙ ΟΠ ΟἸΤΠΏΪ ΠῚ , [Δ [8Π}-- 

η ΒΘ ΠΌΤ ἴῃ δοάϊοο τῆς πρὸς ἀνα... ΟΠ ΓοΓαῖο ἀρίποθρβ γοοᾶθαο. Νδο 1ρ56 φυϊάθηι ΑἸ!αϊί5. 16 }- 
ΤΟΥ, ἱΠΊΠ10 ἴῃ ΔΡΟΘΊΆΡΠΟ 580 ἰπϊὰ πδος γρυρὰ ΡΥδοίθυ. 

27) Βτγουϊββί πὰ ΟὈ τ ογδτῖο. 



δοα, ΠΑ1,}. 

2 ΘΕΟΒΟΙ ΜΕΤΟΘΗΙΤᾺΒ 
δ. ὔ 

.“ω 5 ἰαν »"ἭἪ ΄“« Η͂ ἢ . 9 ι ͵ ὦ 
διϊσχυρίζεσϑαι, ὡς ὁ ἐντεῦσϑεν κολοφῶν τῶν δεινῶν, καὶ αὶ ἐπὶ μέγα τῶν Η Ν ἉᾺ “5 ΕῚ Ν ᾿ “ ἀτοπημάτων ἐφάπλωσις χαὶ τορισμὸς οὐχ ἀγεννής, καὶ ὕλη παντοδαπὰ πο. ΕΣ - " ν 7ὔ ΠῚ -“ “ Ξ λυάφορος πρὸς οἰκείαν ἐργασίαν τοῖς περί τὸ λέγειν ἐσεῖται δειγοῖς, οὖσι ᾿ , Ἅ- Ἢ α ΄ Ἂν» δι 5 "ς , : ᾿ Ρ τε καὶ γενησομένοις μεθ᾽ ὕστερον φαίην ἂν Φαῤραλέως ὡς χαὶ τούτων - ΄ οἶ Ἁ “ ΕῚ -Ὁ ἢ Ὁ ς ᾽ αὐτών καϑυκερτερήσειε κατὰ τὴν σῴων ἐντελῆ πρὸς ἅπαν ὑπαγόρευσιν χαὶ Ν “ δε τ το ξ χὰ “Ὁ Ὶ ’ Ἁ Ἀ ἀνάπτυξιν, μὴ ὅτι τῶν οἷος γὼ ἀμενήνως ἐχόντων πρὸς λογικὴν ἐᾳιστη. δ 7, δ μ΄ Δ 3 ᾿ ᾿ “ " ΄ 3 ᾿ Η 
μὴν καὶ μεϑοδον πλὴν ἀλλὰ χαὶ οὕτως ἔχοντι «πειρατέον ἄρα μοι χατὰ τὸ ’ ΕΝ 5 ᾽’ὔ ΄-»Ὡ“7ὦ᾿ , ,ὔ 

Π 
ἐνὸν λόϊοις οὔμενουν ἐφικέσθαι τῶν πραϊμάτων δυνησομένγοις, βραχέσι δὲ ςὶ Π “ Ὶ ἈΝ “Ἢ , 5 ς ᾿ ΝΑ σύμπαν χαὶ ἀμυδροῖς, τὸ προτεσὲν πᾶν εἰς δήλωσιν ἀϊαῖεῖγν χαὶ δὴ ἀρχτέον 40 3, φ- 5 οὔεν ἄρξασθαι ἄμεινον. 

" 9:1] “ ἘΥ Ν δ ὼς “ υῃ ΄ " 
β. ἢν ὅτε καλῶς εἶχε τὰ καϑ' ἡμᾶς ἦν ὅτε βαϑεῖα γαλήνη τούτοις 32 δί ᾿ 3 , Δ ἋΣ 2 ,ὔ « “ Ν Ὰ ᾿ ,". ἢ ἐπεμειδία, καὶ ἀστασίαστος εἰρήγη ἐπεχωρίαζεν" ἣν ὅτε μέτα πολὺν χαὶ διά. ΄. Ἁ ,ὔ ᾿ 

᾿, “, Ψ, 
ῴφορον σάλον, μετὰ χλύδωνας ἀφορήτους, μετὰ πολλοὺς καὶ αλλεπαλλήλους ᾽ὔ ΠΥ ς »" ε ’ὔ Α Ν ᾿ ΄ αὶ 
ταράχους, οὺς οἱ τῶν αἱρέσεων ἀρχηγοὶ κατὰ διαφόρους καιροὺς συνγεστή- , » Ν 9 ἡ “- -Ὁ“ ΝΕ, Ὁ ΄ ὃ Ἀ ᾿ 
σαντο, γηνεμία καϑαρά καὶ εἰλιχρινῆς τῇ τοῦ “Θεοῦ ἐχχλησίᾳ φαιδρὸν χαὶ Ε εἾ 

» Ἁ 
Ἁ 

χαρίεν ἐστιλβε, καὶ ὡς εἷς τελευταῖον σαββατισμὸν τὴν ἑβδοματικὴν ἁγίαν ἰετ 
7ὔ Ψ »" "“ο“ἷ Ἀ »ο“Ὃ“ἴ 

ι Χ ὧφ 
Τῶν πατέρων συγέλευσιν, ἔληγεν αὐτῇ τὰ τῆς τρικυμίας, καὶ τὰ τῆς ἥρε' ΄ὔ Ἁ κ ’ ᾿ »"Σ "»“»“ Ὁ" Ἅ 5 ᾿ 
μίας ἐπὶ μακρὸν ἐχρατύνετο, χαὶ τὸ ἐντεῦϑεν γαληναῖον κομιδῇ χαὶ ἀκύμαν- 2 ἊΝ“ 9 ’ὔ "-ο“ “ ᾿, "ΞΨ ’ ᾽ὔ Ν ψψ ,ὔ 
τὸν ἄμφοιν ἐχρώτει ταῖν ἐκκλησίαιν τῆς τε πρεσβυτέρας “Ῥώμης χαὶ τῆς νέας ᾿ ἂν δ, ΕΝ ΤᾺΣ : , ͵ “" ᾿ς - ᾿ , 3 χαὶ καὶ ἡμᾶς, ὡς εἰς μίαν ὁμοφροσύνην ἄμφω συνδεῖσϑαι χαὶ μίαν ἐκκλη- ΄ 3 , 5 Ὶ 5 Ἀ »"ἭἪ Ἀ ῥα ς΄. 4 δ ὦ 
σιᾶν ἀμῷφοτερὰας ἀποχασϑίστασθαι ἐπεί ΤΟΙίγε χαὶ τοῦτο σχοπὸς τῷ ὑπὲρ ἡμᾶς 

’, 

ο 
ἄχρι τῆς ἡμετέρας κατελϑόντι ἐσχατιᾶς. ναὶ σέ ὴν ἡμῶν προσλαβόν 
χρι τῆς ἡμετέρας νόντι ἐσχατιᾶς, χαὶ σώρκα τὴν ἡμῶν προσ ͵ τί, ἐν ς ,ὔ Ἁ Ά, ᾽ ὰ Ἁ δ ἰφι , εἶ ᾿ ᾿" ἐθ 

πάσης ἁμαρτίας χωρις͵ τὸ εἰς ἕν τὰ διεστῶτα συνάψαι »ἄαὶ μίαν τὴν ἐξ εῦ- 

400. ἐΔοϊπογιμη ἱποῦοπηθης ππὶ ἃς αΠΠ αβίομοπι, οὐ βίηθβ βὰς ἀράποογο: Ὁπ|0 ΤῸ5 Πγ]- Πρ] θὴν ἂθ ναρίαμη ρθου]αγ 5 Ἰποα ρα ΟΠὶβ Ὠγδἰου απ αἰἰβορεῖϊβ. ποπι ηἰ θ5 βοὰ Ποάϊου- τΪ5. 5011 ῬΟΒίου 5. Βα ρρΘα 4011. ΠΙοὰπ ἱπημιο σΟΙΠ θη ΟΡ, (ορο αἰ Βιππδιποαὶ ΔΡΘΙΙΏΘη- ἴὰπΔ Ὑἱρο 5. δἰϊδην ΠΠ]ΠΟΡ ἢ ΒῸΡΟΡΕΙ,, 4] ΘΧΟῸΪΒΙΓἃ οἹο θη οἱ ἀγίο Πἰβίουίοα γ]θηΐ, ΘΠ) ΘΟ} 4αΐ, τι ΘρῸ,, ᾿πῇγπλα ἀἸοΘμαὶ [οι] αι 6. οἱ αὐ Ἱοῖο βυμῖ. ΝΊΒΙ]Ο ἰδιηθη ΠΉΪΠ 115, ΠΙᾺ ΠΊ 18] ἃ 5.1ΠῚ ΠΟΙραΡα 18, ΘΟΠΔΠΕ ΠῚ ΤᾺ] ΐ 6δι, ὑροα! νά]αογο, γον ῖ8 
παπὰ Ροπὰ αυϊ θη ἀΘΟαΙραγαῦΘ γ] ΘΠ ]θι5., βο Ὀγονίθις αἴθ 1ΠΟΌ] 15, ἘΠ ΥΘΡΒΕΠῚ ΠοΟ ἀρδιπιθπίανη [ἢ ΠΟΘ οἔουγο, [ηΔ6 ᾿ΒΈταν ΤΠ πη οαρίαμι, το. ὌχοΡα ἐνὶ ΔΡΕΪῸ8 
ν  ἀδίαν. 

2. Ἑυϊξ βᾶπο ἰθπιριι8 410 γΓὸβ ποβίγαβ ἤθΠα βα Βα ΘΡθαηΐ, ϑαπηπηὰ (65 ἀΡεΙΔοραῖ, 
Ῥὰχ ἱπηροῦ γα! τοοηαθαϊ. Ρορὶ ΠῚ [Δ ΠῚ γΔΡΙΔΙΉ 6 ΡΓΟΘΟΙ μι, Ῥοβὶ Ἰῃτο] ΡᾺ Ρ}}65 
ἰοπηρθβίαίθβ, ροδὲ 12 Ό]108. δ᾽ θὲ βαοοθάθηίος πῃ} } {π8 {05 ΠΑΘΡΘβ μι ἀποίογοϑ αἰ νου βὶ8 [ΘΙ ΡΟΥθ5. ΘΟΠΟΙὩΡΌΩΙ, θυγὰ ἰγαης}}ΠΠ{5. ἃ βουοηδ ἰποίο αἴθ. ἀμ ΠΟ ἴῃ. 600 8- 
58. 961 βρίοπάθθαι, ΘΟαῸ6. αυδδὶ Ρθ]θηῸ ΒΑ  5Π10, ΒΘΡΕΠ)ἃ Ραΐγιιηι. βαηοία ΒΥΠΟΟ 5 
ἰθηηροβία! θη ρᾷρανοῦαϊ., αἰᾳαθ ἴῃ ἰοΠβτι [ΘΠ ρι5. αϊοίθπι Πυπιᾶνοραῖ. Ρυοὶπάθ Ρὰ- 
ΟἸἤοιι5. ρΙαπο οἱ ᾿ἱπηρογ ρθαΐιις. Ια ΒΆΡΊΠΗ ΘΟΟΙ ΘΒ ΔΓ αΠῚ βἰαϊ 8 οὐὰϊ,, βοηϊου ῖβ ὨἰΠΗΪ ΠῚ 
Ἀοηλὰθ Ὠοβίραθαιιθ πονᾶθ, ορὰ ἘΠ Π]ΠῚΪ ΟΠ ΟΡ ἰα ΟΟἸ Πρ αἰαρ απ, ᾿τηπιο ἴῃ πηᾶπὶ οΟὖ- αἰ ΘοΟ  Θβί ΠῚ, Θρρο Πΐο Β0ΟΡ5. 10 1Π|08.. ΦῸΪ πβαπδ Δ ποβίγαμηι ἰη πᾶ ΠῚ Π0η- «Π Ποποῖὴ ἀρβοοπάιε, ΠΟΒΙΓΆΠΊΧΙΘ. ΤΡ ΠΘῊ] αὐ σαθθ ρθοραίο ἀΒΒΌ ΠΡ 51., ὨΘΠΊΡ6 1. ΠΠῸΠῚ 



ἨΙΘΤΟΆΙΑῈ ΘΟΘΜΑΤΙΟΛΑῈ ΠΙΒΕᾺ 1. 3 

᾿ , ΕΘῚ ᾿ Χ Ἀρῦσ δ, - τ Η "“, ἐδ τανν  ᾧ 

νῶν ἐχχλησίαν ἀποτέλεσαι, ὑπὲρ ἧς αὐτὸς τὸ οἰχειον αἱμὰ ἐξέχεεν ἦν ὅτε 
"ὭΣ »"» -“, ΝῚ 5 

ταῦτα καὶ τρανῶς ἐπέλαμαε τὰ τῆς ὁμονοίας, καὶ τοῦ μέσου «σἂν τὸ εἰς 
͵ ΕΣ 

διχόνοιαν ἀπελήλατο" καὶ κατὰ τὸν πνευματορήτορα μέγαν ἀπόστολον, οὐκ 
7 ᾿ ω 

ἦν ἱταλὸς καὶ γραικὸς, οὐ βάρβαρος καὶ ἕλλην, ἀλλὰ τὸ ἐπίσημον ἀμφοῖν 
᾿ “ Ν , ᾿ ΕΣ -“ ΑΨ 

ὁ Χσιστὸς, καὶ τὸ ἀπὸ Χριστοῦ εἶναι, καὶ ὀνομάζεσθαι" ἦν ἀληθῶς ταῦτα, 
Ἁ ᾽, Ψ -' ἃ 

χαὶ λίαν εἶχε καλως. 
»ο“Ψ» »“"Ἢ ἅ, ͵ ο "»“ἷ »"Ἄ 

γ. λλλ᾽ ὁ Τοῖς ἀϊαθοῖς ἀεὶ βάσκανον ἐνορῶν, ὁ κοιγὸς Ἰῆς ἡμῶν σωϊηρίας 
͵ "“" Ἁ ε ’ὔ 

πολέμιος, μὴ ἀνεχτὸν ἡϊούμενος τοσοῦτον, ἀϊαϑὸν παῤῥησιάζεσθαι τὴν ὁμό- 
»Ἢ ο ᾿ 

γνοιαν, συϊχέαι ταύτην αὖθις ἐπιχειρεῖ, καὶ θορύβους πάλιν ἀνακυχᾶ, καὶ τὰ- “04. 1. 3... 
᾽ς - , »"Ἢ 

ραχὰς ἑτέρας ἐπιτεχνάζεται" καὶ ὁ τρόπος οἷος οὐ κατὰ Τοὺς προϊέρους αὐτῷ, 
᾽ , ςξ 7 Ε] ἊΨ Φ' ἣν Ἅ ,ὕ Ἁ ᾿ δ ,ὔ Ἔν 

ἀλλ᾽ ἐτέρος Ἴις ἐκίοπως σκαιὸς, χαι λίαν χαλεπος, καὶ δυσμήχαγος. ἐχπολε- 
“" » “ - τ ᾿ 

μῶσαι Ἰὰ Ἰῶν χρισδ]ωνύμων ἐθνῶν πρώτισϊα μηχανᾶται ῥωμαίους δηλαδὴ καὶ 
φι. ὔ 

γραικοὺς, ἅτε τοῦτον εἰδὼς πόλεμον ἀκαταγώνιστον καὶ ἀσύμβατον᾽ εἴπερ 
ἐ κ δ ᾽ὕ »"ὝἪ ᾿ »“ὝἪ ΣῸ ψ " Ψ 7 ΕῚ (λὰλ 

ἡ πρὸς διάφορα τῶν Γενῶν μάχη ἔστιν, ὅτε καὶ οἷς πέφυχεν ἀκατάλλακτος, 
εν Α ᾿ ͵ 

ἡ δὲ πρὸς ὁμοφύλους ῥᾳδίαν εἶδε τάχα καὶ τὴν ἀπαλλαγὴν, ἡνίκα καὶ μά- 
’, δ ΄ὔ Ν μ ᾽ δ ΄ ι ἄτα. Δ ΧΝ ς ΄ 2 Ἵ 

λιστα γενέσι διαφόροις τὸ μὴ ἀμφιδοιάζειν ἐνὸν, ὃ πρὶν ῥωμαίοις ἐτύϊχα- 
δὶ ΓΑ ΟῚ ΡΞ" . ἢ ᾽ , ξ “ αὶ ἀν οὶ 

γεν ἡμῖν, τοῖς ἐθελομαχοῦσι παρὰ Φϑατέροις ἀνϑίσταται' τῷ τοι καὶ ὁ τῆς 
ν᾿ Ὶ Ἁ Ἀ 3 ,ὕ « ,ὕ 3 .“ Ἁ Α 

χακίας οὗτος δημιουργὸς πολλας ἐγείρας ὑσμίνας ἐνταῦϑα κατὰ καιροὺς 
᾿Ὶ « ΄. “« ς3 “ ῃ ,ὔ 3 ῃ »-“"᾿ ᾿ δὴ “ , ες ῇ 5, ΕἾ ἣ ἘΞ 

πρὸς ὁμοφύλων τῆς ἀληθείας ἐχθρών, ἐπειδὴ τῷ μάχεσθαι οἴκοιτε καὶ σχε 
, "Ὁ "»" "»"“ ξ , » ,ἅ 

δὸν ἐξεκρούσϑη., καὶ π’ολέον ἔτι τῷ στεῤῥῷ τῆς ὁμογνωμοσύνης ἀμυντηρίῳ 
»Ὕ » -» » κ . ᾽ -» , ΠῚ 

τῶν ἑκατέρων φυλῶν" ἐώ [Γὰρ εἰπεῖν ὡς καὶ τὸ χυριώτατον τῆς τούτου ἀπο- 
“ὦ, "“ο“ »“Σ͵ “ “» "»"»" 7 μὰ ᾿ Υ̓ 

τροπῆς ἐξ ἑνὸς τῶνδε καὶ μᾶλλον τοῦ ῥωμαϊκοῦ μέρους Γεϊένηται χατάδη- 

αἰβοογἀδηϊτῖα ΘΟΡΌΪΑΓΘ., οἱ ἀπᾶπὶ ΘΧ ρθη θ8. ΘΟΠ ΠΡ ΘΟΟ] Θβίαπ., ΡΓῸ απὰ ἴρ86 ΡΓῸ- 

Ρυΐαπη Βδησαΐηθῖα ματι. ΤΟΙ Ρ5 ᾿παυδπι Δ] Φαδηο [αϊ, οαπὶ Παυϊάα Βρ]οπάογοὶ οοη- 

οΟΡαΐα., οὐηηὶ ἀἰββί ἀϊο Βα] αΐο ; οαηλ ἐπιχία βρὶ ]6η} ΟΓαΪ ΓΘ πὶ, Πηαρτ πὶ ΔρΟΒίο ΠῚ, 

ΠῚ δαὶ ἰϊὰ}}5., ΠΘ΄ῸΘ. ΘΓάθοιι5, πράθ Βα θαῦι5., ὨΘΩᾺ6 οἰ μηΐουβ, 564 ἀπὰη} ὉΠ ΔῈ 6 

ΡῬαΓΕΪ ἸπηργΘββα πη βίσηδοῦ! απὶ ΟΠΡἰβίαβ, οἱ οὐηπθ8 ΟΠ ΓΙβιΪ ο856. δἴααθ 40 60 ΠΟΙΜΪ ΠΑΡ. 

510 νοῦ οἵ Ῥγδθοϊαγα δαἀπιοάμμη 856. ΓῸὸβ. ΠαρΘΡαῖ. 
8. 564 δῃϊπὶ αυἱ τῈ8 θΟμδ5 ἰπυ 0 ΒΘΠΊροΙ Οου]ο βρθοίαϊ, ΡῈ] ου5. Πποβίγαθ Βα] 15 

Ποβιῖβ, ταπίαμπη θοπαπι πασχα ἔθυθηά πα πὶ Τα 5., ΘΟ ΠΟΟΡ ἀπ ΒΟ ΠΠοοῖ 6 ρΟΓΒΘυΘΓΆΡΘ., 

Πᾶπο ΤΌΓΒΙΒ. ρου αγθαγο ἀἀρυθάϊ αν, ἰὰπηα] 5 ἄθηπο ρου πηϊβοθῖ., οἵ πονὰβ ΘΟΙΠΊ0-- 
τἴοποβ θχοορίϊαϊ. Οθίθγοααὶϊ πο Ππαυὰ ρυϊουΊθ5. 5 π}}} 18 ας, 5οα α]ϊὰ5. φυϊάαμπ 
ΘΠΟΥΠΆΪ ΓΟ ργᾶνιβ, ἀρ αααθ Ρ]ᾶπα δὲ ἱποχ ρ] ΠΟ Ὀ 115: ΒΟ Ποοὶ οοπίθηϊίοηθ ἱπίον 56 ρρᾶθ- 

οἶριιθ οοπιπη {τ ΟΠ τ ϑιαμδ8. σϑηΐθβ, ἰᾷ οδὶ Ἀοιηδηοβ οἱ ὕνγδθοος, Ζαογαπι [ὉΓ6 Π 6 ΠῚ 

βοίθθαϊ Ἰηβηϊίατη οἵ ἱπηρ] Δ ΒΊ]6 τι. Β᾽φυΐάθην οοηΐθηιο ἰηῖοΡ ἀϊνθγεὶ βο που 8. ΡΟρΡα]Ο5 
Β0 [61 6586 ἱποοηο 1 0}}18; ΒΟ. γΘΓῸ Οὔτὴ Ποπηορ πο β., ἔδο]6 ΘΟΙΡΟΠΙ ροίοβί: αυ]ὰ 
παιομθ αἰνουβῖβ, Τὰ ΟΟΙΠΠ πὶ σΟηΒ.] ΓΘ ΠΟῊ ναραΐ, ΡΓουΐ δηΐθα πΟΡὶ8. οαπὶ Ἠοιηᾶ- 
τἷβ ἀϑυνθηΐοθαΐ : ἀπᾶ6 ΤῸ5. αἰτίααθ ΡαΡΪ δὰ ραρπαπάμτη ἱποθηβὰθ ΠΟρΡΟϊ απ [οοβϑβὶί. 
Οὐυδηιοθγθιη ϊὸ ἸΏ] 86 ῬΆΓΘἢ8. ροβίαδπι χη] 8. ἃηϊοὰ Ρυβηα5. οΘΟΠπο νογαΐ Ἰηΐθι" 
ΒΟΠΙΟΒΘΏΘΟΒ. ψΘΡ 8118. ΠΟβι65 ; 6115 ἀθηγιπὶ ἀΟπηθβίἰοἶβ ργοροιηοάτιπι ΡΓΟΒΙ 105. ἔμ, 
ΠρπηουΘ δἰϊατι υἱποι!ο αἰγᾶαθθ ρϑηῖθ οοπβίνιοία. ΜΈΓ θηΐπι ἀΐςογο, ααυοα ῥγδθορυὰ 
διαΐα8. ΤΉ ]}} ΔΠΊΟ] ΠΟ 0 πὰ 6χ ἢΪ5 ρᾶγίθ, οἱ ργδθβουπι ἃ σοιηᾶπα [αοία [υἱΐ : πᾶπι 

" 



οοἥ, ἢ 5. ἢ. 

λ 
ΘΕΟΘΒΟΙΙ ΜΕΤΟΘΠΙΤΑΕ 

ο- - " ες» ᾿ , λον δὲ ἄρα καὶ τοῦτο, οἷς ἔργον ὑπῆρξεν αἱ συνοδικαὶ πράξεις, καὶ ὅεο- ΄, , 2 ΄ ἔ5 ΄ ὕλ, μρδο ’ “ 
Ἀροτητοι τέλος ἀμφοτέροις ἔϑνεσι τούτοις προσβάλλει μετὰ “λείονος τῆς ὡ ᾿ , » -“ »-» “- δλ “«αρασχευῆς, καὶ τὸν πύργον ἄμφοιν χατασείει τοῦ χαλοῦ στερεώματος τῆς -Ὁ- 5 ’ ΝῚ ᾿ 5 “« “ »"ἪΆ 
ἑγώσεως, καὶ ῥῆξιν ἐράζεται «πικρὰν καὶ ἀνηλεη, χαὶ πολλῶν δεινῶν καὶ ἜΦΥ ᾿ εἰ 4 ὦ 2 2 . μεγάλων παραίτιον ὅπως ὲν οὖν χαὶ ὅϑεν ἐξ ἐπηρείας τοῦ μισοκάλου τού. "Ὁ ᾿ ᾿ ,ὔ 

“Ἢ ᾿ ᾿ [2 
του τὸ τῆς διαστάσεως ἴσχυσε ταύτῃ παρεισφθαρῆναι δεινὸν, χαὶ ὅπως ἐκ φι- ᾿ Δ “4 “ ͵7 ,ὔ 

[β Ν 
λοδοξίας ἀρξάμενον εἰς ἔχατον ἐληλάκει μανίας, πλατυχωτέρας ἢ κατὰ τὴν ἰφυ 5 ᾽’ ᾽ὔ “ ͵ὔ “ ΝῚ 3 "““Ὶ 
“αρουσαν ἐγχείρησιν δεόμενον ἀφηγήσεως, ὅμως διὰ ἔραχέων ἐρώ. 7 

ἰοκὶ 5 7 ΝῚ .“ ἊΡ' ,᾿ὕ , α 3 ᾽ὔ 
δ΄. Πατριαρχικῶς ἐπηδαλιούχει τὸν τῆς Κωνσταντίνου Ὅρονον Τγνάτιος -“ "Ὥ- 

ὅ 
"»" 9 ᾽, ’ 

ἀνὴρ πνευματικοῖς ἀγῶσιν ἐντεδραμμένος, χαὶ ἀρετῆς ἐς μέγα ἐλάσας, καὶ ᾿ ᾿ ς ΄ τ ,ὔ ἃ ᾿ Χ ΕῚ ιμι ἢ. ἐξ 
πολυ χλέος αγιώσώγης., ἀπενεγκάμενος, ῳ χαὶ τέλετην ἐχτελεῖσθαι χατ ἔτος Ψ 2 , 9 ΩΣ ΡῈ 7, Ἷ τ ε Ἐπ δὺ ΤΣ δ βί ς ’ 
ἑόρτίον ἀφιέρωται, καϑ᾿ ὃν λόγον τοῖς ὁποίῳ δὴ τιγι τρόπῳ τὸν βίον ἁγίως , [αἱ 9 ΕΣ 

δ, ’ὔ ᾽ὔ 
διηγυχόσι «σοιεῖν ἐξ ἔϑους ἡ ἐκκλησία ““ῳαρέλαβε' τούτῳ Φωώτιος ἀνὴρ χαὶ ᾿ » 7, . ᾿ ͵ Ν , αὐτὸς τῇ κατὰ κόσμον εὐχλείᾳ περιφανὴς, καὶ λοίῳ καὶ σοφίᾳ περίβλεπῖος μέ 7, ς Χ 2 κα 4 ΄ Η Ν ων Υ͂ -“ “ 
ἔρωτι φιλαρχίας ἁλοὺς, ἐπσηρεαστιχως ἐπιφύεται" χαὶ ϑᾶττον τόγδε τοῦ οἱ- » 

ΝΥ Ἁ ᾿Ὡ- ’ »“ 
͵ὕ 

χείου θρόνου χαταὶαΓῶν, τὴν τῶν κρατούντων ἅτε δυναστείαν σφετερισάμενος, 5 Ἅ, 7 ν τος ἢ 9 »] .« Δ 2 Ά.. ΕΖ “ Ἁ ’ “ 
αὕτος τούτῳ ἐσισηδᾷ αλλ ὁ ἠδικημένος μὴ ἔχων ὁ τι καὶ δράσειεν, ἐν τι "“ 

Ἀ ἢ “2 ᾿Ἶ Ἁ Ὁ“ ᾽ διανοεῖται, λν ἐς Τὸν ῥωμαϊκὴν ἐκκλησίαν κα]ὰ 7ὲ χραϊησαν ἔθος 1) καϊαφυ- "Ἅ» 7 ,ὕὔ τ ͵ὕ 4» ὩΜ - 
γὴν, καὶ δὴ τῷ ταύτης προέδρῳ, Νικόλαος οὗτος ἦν, δηλοησοιεῖται τὰ χατ 

, 

, Ὁ 7, δ 3 ΄, “ ᾿ 3 4 
εἰὐτόγ' καὶ ος μέλησας μηδὲν ἐπιταχύῦνει Τῷ καταπονουμένῳ τὴν οἰκείαν αντί- ληψιν, καὶ διὰ γραμμάτων θριαμβεύει τὴν ἀδικίαν, καὶ τὸν ἀδικοῦντα παύ- σασῆαι παραινεῖ, καὶ κανονιχοῖς ἐπιτίμιοις τάχος ἀποδοῦναι τῷ ἀδικουμένῳ 

οἵ ΒοΟ ΟΧΡΙογδίτιπη. οδὲ, ααοα Πἶ5 ΒΘΡΈΡΟΡ οαρᾶθ ἔπουηΐ βυποάουαπι ἀἰν ας. οοῃ- δΡοραΐδγυηι. δοία, ΝΟΥ Ββι πιο ΘΓΡῸ ἈΓΓΑΠΠΠ6. ΘΟΠΙ ΘΠ τη ΟΣ 15. νἱρίθ 5 ΠΡ ΘΕ 1, οἱ ἈΠΊΒΑΓΠῚ. ἃΓΟΟΠῚ ΟρΡρΡασηαΣ ορτορίο Ηγιπδίαθ πρϊοης » [δοϊϊχαβ ἀἰβοίάϊαπη. ρου θαπ οἱ ΟΡ ἄο16, τα] ογαπιχαθ ἱπ θη πὶ τηδ]ονιιηὶ ΤΠ ΘΩῚ ἀΡΘΡΙΓ. Ιρἱέαν φαοιμοῖο οἱ ππάᾶς, [γταυάθ ὁβοῦῖβ ΒΟπαρ πὶ Του θα ΔΙΆ ΒΟΙ:, βδῆανο Ποο ἀἰβοογάϊαθ τγλ] πὶ ΒΡΑΒΒΑΙῚ ΡΟ ΠΟΥ; οΓ “πο 0. οχ δι ἰοὺ ἀποίο ἰπῖῃο, ἴῃ ΒΌΠΩΠΜΠΠῚ ἔα ΟΓΘἢ ἀονθηθυς, ἢδᾶδο βὰῃ6 δῖον γηαιθρία δὲ, ργαθβοπέϊαθ ἐγαοίαϊτι τη! ΡΟ ΠῚ ΘΧΡΟΒΙ ΟΠ Θ ἢ] ΡΟβί α]λη5 ; {δ η] Θ9Ὸ ἰἁπθ υον ον ἀθηθθο. 
ἄς ῬΑΙΡΙαΓΟΠΆ]Θη ΤΟρΈθαὶ Οσῃβι ΕἸ ΠΟρΟΪοΟ5. 5Θάοηι ᾿δπαιῖαβ., Υἶν' ΒρίἈ] 105. οον- ἰδιη] 1} 05. ἸΠΠΌΓΡΙΓα5., ᾿ϑ ἃ Ὑἱρια6. ὈΡΔΘ ἴτας, Δ] Δ 40:6. Βαηοε [115 Β]ογία τοάυη- ἄδη5: οἱ ἀηθαπη) ΦΊΘΠ δ [Θϑ[πτη ἀδραϊαϊατη οἱ, ἀαθιηδἀπηοά τπ 115. {αἱ βαηοίο. νἱ- ἰδπὶ ΘΟΠΟΙ πβουθῃϊ, ΘΟΟΙΘβία βο]οὶ ἀδοθύπονο. Παὶς Ῥμοιίαβ, νἱνρ δὲ ἴρβθ τηππάαπα 510- γ]ὰ οἷατιθ., οἱ ἢ οεὶς ἀἰ6 βαρίθη ἃ ΘρΘοθ1]Π15, ΒΟπΟυ ς ἈΠΊΒΙ ἢ οαρίαβ., ΤΠ 18 Δαἀνθυβαγί 8. ΘΟΠΒΕΡΡΊΙ : Ὀγονίαο 60, ροῦ οοποιΠαἴαμι. 5ἱθὶ ἸΠΡΘΡἃ ΠΕ πα} ΡΟΓΘΠ ΠῚ, 5646 88ὰ ἀοίροίο, Πᾶπο ἴρβα Θσοαραξ. Ταπο αι] ἸηϊανΙΠ} ράβθαβ. οραΐ, ΟΠ (πο ἃ96- Τοῦ ἸΠπ 1 ὨΪΠ1}] ΒΆΡΟΓΘΙ, ἃ τοπιληδπι ΘοΟΪβί ἃ ΠῚ ΡΙῸ νἱβθηΐθ πο γ6 ργονοοαΐ, οἱ Νί-. οΟἶδο βομε Ποῖ πϑροιϊϊ μη βιι μὴ 5 η]ηοαῖ ; 4αΐ ΡΒ 6 Ὁ}1ὰ ππογὰ αἰῆϊοίο ΡαιΡΟοἰ ἢ 1 

581ῈΠῚ ΟΟτηπιοίίας,, ΠΪββίβαιθ ἢ Θυῖς Πα ἐπι αρ ] Δ] ΡΌΒΙΠΟΩ ἰηθθοίαι πρὶ, ἀποίογομι- {π|0 οἷ ἀοβίβίθγ Πογίαϊ αν, δὲ 51} ΘἈ ΠΟΙ ΟΔΓΏΠΙ ῬΟΘΠΔΡιμῺ ἸἰοΓ μηδ οηθ ΠΙοο τοᾶ- 
1) ὙΙάθ5. οοπἢτθηϊοβ αγάρθος ΔΏΠΙ ΌΤΙ) ΠΊΟΥΘΙῺ δὰ 8. ΒΘ0Π) γΟΠΙΔΠΔΠῚ ἴῃ ΘΟ ΓΟΥΘΥΒΙἰς. ργονοσδμαὶ. 

Ι Ὁ ΥΕΥΥΥΥΥΥΥΤΥΤΥΥ 



Ω 

ἨΙΘΤΟΒΙΑῈ ΒΟΘΜΑΤΙΟΛῈ Π1ΒῈᾺ 1. {ν 

»Σ΄. ᾽ : ΚΈΝ 9 7ὔ "5 

τὴν ἐς τὸν οἰχεῖον ϑρόνον ἐνίδρυσιν ἀποτίθησι" χαὶ ὁ Φώτιος ἐπείπερ ἀπολαύ- 
»“ "»" φ ΕΙ Ἁ Ἀ Ἷ ΄ 

εἰν οὐ συνεχωρεῖτο τῶν ὧν ἤρα κατὰ πολλὴν ἄδειαν, ὡς ἐβούλετο, δυσανα- 
“Ὄ "»"Ὃἢ᾽ Ἃ , ω Ρ Π Ἵ εἾ Ἀ ΕῚ "»ε 

χέτεῖ πρὸς ταῦτα, καὶ χαλεπαίνει σφοδρῶς" «“Φλὴν ἔτι τὸν ϑυμὸν ἐχπλῆσαι 
ἢ Ἀ Φ “- κ δ Ὡ 

κατέχει, εὖ ϑέσϑαι τὰ κατ αὐτὸν ἑτέρως διανοούμενος, καὶ ταῖς κρείττοσι 
,ὔ “Ὁ Ἀ Ν ΄ ,ὔ 

σῶν ἐλπίδων πτερούμενος, ἢ μὴν Νικόλαον πείσειν τὸν Ῥώμης ἀρχιερέα συν- 
΄ὔ ς Ὰ Ὰ θ δ ὡς δὲ ᾿ , 3 θ ἃς. ὦ ᾿" ΄ δ ΄ 

θέσθαι οἱ πρὸς τὸ ποθούμενον" εἰ δὲ μὴ τούτου ὀφθείη ἐπιτυχὴς, τό γε δεύ- 
ε , 3 ἱρᾳ »Ἥ ΄ “ »“᾿ 7, 

φέρον εἰς λαμπρὰν ἑκατέρων ἐθγῶν χωρῆσαι διάζευξιν' ὡς οὖν ταῦτα θέμενος 
"-΄ Ν Δ ΄ν ες ἰδ “ο“ῺοΩ 4 ,ὔ 

χατὰ νοῦν, πρὸς τὸ πρῶτον ὁλοσχερῶς κατηπείϊετο, μιχροῦ καὶ ἀδυνάτοις ἐδό- 
3 δ δ ξ Ν Γὰ εὔ; μὰ λ, ᾽ Ἀ Ἁ ς Γ Γὸ ᾿] “ 

χει ἐπιχειρεῖν᾽ ὁ μὲν Τὰρ ῥήμασιν ἐπιστολιμαίοις πολὺ τὸ ἐπαωϊὸν αὐχοῦσι, 
, Π ᾿ Ὗ Χ ᾿ . » Η ; οὖν 

“πολυτρόπως ἔχουσι τὸ πσειϑήνιον, τὸ μὲν κατασκευῇ χαὶ μεθόδῳ «πολυειδῶν 
ἃ “Ὁ 9 τη Ξε , , 

ἐπιχειρημάτων, τὸ δὲ χαὶ ἀπειλαῖς ἐντεῦθεν ὑφορωμέναις, καὶ τὴν διάστασιν 
ε ΄ ς ἢ Ν ’ ς , ῃ δ ἀσὰ χδνν χὰ - 
ὑποϊεινομέναις, ὡς εἰ μὴ πείσαιεν, ὑποποιήσασθαι Ἰὸν ἐπὶ Ἴῆς ἀποστολικῆς κα- 

, Ὶ Ἁ Ἕ: ,ὔ "“ε 

θέδρας πρὸς 1ὸ ΤΟ Πούμενον ἔσπευδεν τὴ. .Ο δὲ λεόνειον ἑώρα καϊὰ Ἴῆς ἀδικίας, 
Ν 4 9 ἃ 3 ΄ θ ἦ τ δὴ ΄, .« Ἢ Ἀ εἶ 

καὶ οὐδ᾽ ἂν ἀνασχέσθαι ταύτης ὁπωσδήποτε χατεφαίνετο᾽ ἔτι γε μὴν καὶ βα- 
, “ »"ἪἍ -“ “δ ΄, ς Ἁ ΕῚ .. Ν 6 

ρυϊέραις ἀΐχειν Ἰοῦτον καγονιχαῖς πέδαις προήρηϊο᾽ καὶ οὐκ αὐτὸς μὲν οὕτως, 
"»" ἥ Ν, 

᾿Αδριανός δὲ ὁ τούτου διάδοχος ἐπευδοχῶν ἐδείκγυτο πρὸς τὸν Φώτιον, ἢ 
" , 9 , 4 .«“ θ Ν , δ , »“" Ἀ “- 

ἀνειμένως ἔχων, ἢ οπώσοῦν μαλυασκώτερον ὁιακείμενος, πολλοῦ γέ χαι μαλ- 
ν ΄ Ν ς »Ἢ ᾿ς. - 

λον σφοδρότερον διεγείρεται, καὶ δεσμοῖς σϑεναρωτέροις ἐμπτεδῶσαι τοῦτον 
- “Ὁ  ἶ Ἀ 

διερεθίζεται 2)" οἷς Φώτιος Ἰῶν πρώτων καὶ κρειττόνων ἐλπίδων σφαλεὶς, καὶ 
“ο “ω Υ { 

τῷ ϑυμῷ ὑπερζέσας. ἐπειδὴ τὸ δεύτερον κατελείπετο, ὅλως γίνεται τούτου, 
᾿ο-ωὋ - “ Ά, ε 

χαὶ “«ρὸς διαμάχην χώρει 9 χαὶ «πρὸς πόλεμον ἀχήρυκτον διανίσταται καὶ ἡ 

᾿ ν ᾿" ἀν νος ᾿ 
ἐϊκύχλιος δὲ παρ᾽ αὐτοῦ λοΙοϊραφεῖται ἐπιτολὴ 3), καὶ θᾶττον ὀϊτοῦ παντὸς 

ἄθγθ ἰαθϑὸ ἱπθοὶ ργορυὶᾶθ 5615. ροββοββίοῃμθηι. Ταπο ῬΒοΙΐα5., σπΟὨϊδτη. ΒΘΟΌΓΟ ΤῸ 
ὁρίαϊα γα ποῖ Ροΐογαὶ.,, τὖ γό]οραϊ.,, τηο]οβίο ἰὰ [ογῖ, οἵ τηΡΉΟΡΟΡῈ. ΟΧΑΒΡΟΡΑΪΌΡ: 

ὨΪΠΠ]Π ΟΠ ΐμτι8. ᾿γᾶπ} β[αιϊπλ Οχρίοῦο αἰξογε., πϑροιαπη βαατη ἈΠῸ Ρ θη. ΘΌΡΘΡ6. οορὶ-- 

ἴδῃ : αἴσαθδ ἴῃ ρθη δυσίν ρογβαδάθης! τοπιᾶηο ρομὶϊ οἵ, αὐ νοΐο δυο [ανθαῖ: αυοά 

51 ΘΟΏΒΘΟῸΙΪ ποὴ νἱάογοίαν, τ] αασπλ ΘΟΠΒΙ Πα} δραΐ., ρα] ]οαπη αἰ ΓΙ 564 6. ΘΘΠΠ5 [δ- 

σοΡο ἀϊβοϊάϊαμπι. ΗΒ βθοῦπι 46] ΠΡ 118, ΓΙ ΟΛΘ τα. ΘΟΠΒΙΠΕ Ρανίθμα, “αδηπᾶπη ΡάΘηΘ 
ἱπηρ ΒΒ: Ὀ1]6 πὶ, πῖϑα ομηπὶ Δἀρυθββαβ οϑὶ. ΕΓΡῸ δουρὶ ϊβ ΠΕΘΡΪΒ ναϊάθ ἀθ] οἰ θπ θα5, 

Βλ] ἀπ 0 ἃ0. ναγίαπι βαδ 6 ̓πὶ ΠᾺΡΘΗΙθι1ι85., ῬᾶγΓμὰ. ἀρράγαῖα δία αὐ Ποῖος τλα]}1- 
ΡΙΪο πη ΡΠ ΠΟΡΆΠ., ῬΑΓΕΪΠ. Οἱ μη τη] 8 ̓π46. ΘμαἰοδἘΠΡ15., δὲ βοιββίοπθηη ΡῸΓ- 

ἰοη θη! ραβ., Πἰδὶ σΟἠβθηβαμη ῬοΡβαδθγοὶ ἀροβίο!οὰθ οαἰποάταθρ ἀουηΐπο,, δὰ ΒΟΟΡΌΙΩ 

Β. ὉΠ ὈΓΟΡΟΓαΡαΐ, Ὑ Ραμ μη ἴοῦνο Οου]0 ροηεοχ ἰπ φυϊϊαἴθιν ἀβροχῖτ, ποάαθ ἃ]- 
Ἰαίθπιιβ 860 πᾶπο ῬαββυΓαμα Οϑβιίθη τ : δίψαθ ἰπβαρον. σγανίουῖθα5 ῬΠΟΙ απὶ οὰποηΐϊοὰΘ 
ἀαοῖου [118 νἱ πο. }18. ΘΟ ΠβεΡΙπροπάανη ἱπάϊ ον. Ταηο γοργὸ ῬΠΗΟΙΪ 5. ρυϊπια 86 πη] ΘΠ ΟΡ 6 
806 ἀοἰθοῖαβ., δὲ ἵἴγὰ δϑβειαπθ., 4αοα βθοσπᾶο Ἰοοο ΒΌρΘΡΟΡαὶ οὶ ΔΗΪΠ1Ο ΔΡΡΙρὶϊ, ἴῃ 
δοίοπη. Ργοαϊε,,. δά ἱπηρ] Δ 0 }}16. Ὀ6]] πὶ ΘΟπβαγοὶς, οἱ Θπου Π]οαπὶ βου δὶ} ΘΡ βίο! πι, 
408 1610 4 Ποὲ Θοῖτιβ᾽ ὀμηἶββα, 4]]σουΐβαιθ ἀν θι5 γϑ οι. ον ]απ5, μυ ΠΠτὰ ῬΆ6ΠηΘ 

1) Ἐχίδῖ Ἰαϊπ παθ ῬΠΟΙΪ δρίβίοϊα ἀριὰ Βατοπίππι δα ἀπ. 861. π. 54: σγᾶθοθ δι 16} ρα 6]. ΠΟΘ. ΠῚ 
δ δ. 50} 5η1. Ῥ]ιοῖ. Ρ. 439, 4 φγάθοιΠ) ἰθχίαπι ἀηΐθα μη ἢ] ΠΌΡΟΥ ΠΟΒ ΘΟΠΊΡΙΘΥ 15 Ορα. οοαϊοίβ γὰ- 
τἰοᾶηὶ πὶ Πδὸ ῬΡ. Β. Τ᾿ ΤΥ. ῥ. 51. 

2) ῬΙΟΤ ἀδηηηδίϊο ῥ᾽ αΥ μἶ8. νου θ]5. ἢὲ ἴῃ ΝΙΘΟΙαὶ ΡΡ. Θρ 510115. 
3) Τηΐοῦ ῬΠΟΙΪΔἢἃ5 δϑὲ βοουσπᾶδ ἴῃ Μομίδουϊ οαἀϊτίοπο. 

σοι. {, 8, ἃ. 



8 ΘΕΟΚΟΙΙ ΜΕΤΟΟΘΗΙΤΑΕ 

ἢ ν Δ Ἵ ὀρνίϑων ὠκύ δ Ἵ Υ Ὁ Ἢ ἀφεϑεῖσα, ἢ καὶ ταχυπτέρων ὀρνίϑων ὠκύτερον διαπτάσα κατατρέχει τὴν οἷ- 
Ἁ , ε “-“»“ »Σ» - 

κουμέγὴν σχεδὸν, καὶ οἰκουμενιχὸν ἄρην ἱστᾷ, τῶν Ἰῆς οἰχουμένης ἅτε γενῶν 
Η ᾿, ΕῚ ἐ ΄ ἐ , 

τὰ χράτιστα χατ ἀλλήλων ὁπλίσασα. 
Ε ἣν ἀρ τον . . 2 ͵ » Ψ ’ ε Ἐ “ὦ ΤῊΣ 

ε΄. Καὶ ἡ αἰτία καὶ τὰ ἐγχλήματα οὐχ ἕτερα “σάντως ῥωμαίοις, ἀλλ᾽ καὶ 
ἢ ΕῚ Ἁ , ᾿] ,ὔ Ἷ 

ἅσερ καὶ πρώην αὐτὸς Φώτιος ἐνόντα τούτοις ἤδει χαὶ ἔστεργε, καὶ τὸ 
» ’ 5 , ἐδ 9.6 ὃ Ἁ “Ὁ ,ὔ οὋἕ“ » ᾿ 

τῆς συμαωνοίας ἐπρέσβευεν ἀδιάῤῥηχτογ᾽ χαὶ τῶν λεγομένων χῆρυξ ἀληϑὴς 
Ἀ ,ὔ , κ ΩΣ αὐτόχρημα χαὶ διάτορος, αὐτὴ ἡ ἑτέρα τούτου ἐσιστολιὴ, ἣν φϑάσας ἐγ- 

᾿ , »"» , 

χαράττει πρὸς τὸν Νιχόλαον, ἔτι τῶν ἐλπίδων, ὡς προέφην, ἀσαιωρούμε- 
τ᾿ τΑΝ ᾿ ὲ ᾿ 3 δὺλ οιὉ » β λ ᾿ Η : 

νος ἔξεστι γὰρ ἐκ ταύτης ἀριδήλως καταμαδϑεῖν τῷ βουλομένῳ «σαντὶ, ὡς 
ΕΣ ͵ὔ ε ’ 5 “Ὁ“Ὕ ρ Ὁ , , κι 

ἔϑιμα πάντα ῥωμαίοις ἐπιστολῇ τῇ ἐγκυχλίῳ διαβαλλόμενα γνωστὰ χαϑει- 
’ ᾿ Ν " ,ὔ »Ὃ»“"᾿ »“ 3 ,ὔ »“᾽ Ν ε ΨἿΝ Ν 

στήκει Φωτίῳ καὶ ἀδιάβλητα τῷ τῆς εἰρήνης χαιρῷ, χαὶ ὡς ἀεὶ τὸ στερ- 
“' με ᾿ "ἡ ᾿ “Ὁ κ 

γόν ἂν εἶχε καὶ τὸ ἀνέγκλητον, εἴ γε μὴ τῶν ὧν ἐφιέμενος ἐτύγχανεν ἀμοι- 
θὰ ὧν Ἀ -»“ὝἜ » ᾿, Ε Ψ ,ὔ ᾿Ὶ ξ ’, " 

ρῶν ὅτι δὲ τοῦτο κἀκείνοις ἀχολούϑως συμβέβηκε τὸ ὡσωερεί τινα τῶν με- 
, "»κν Ἧ «4 , δ - αν ἫΝ δὲ ᾿" , 

γάλων αὐτῷ καὶ ἀπηγορευμένων διαχηρυκευδῆναι κακῶν ὅτι δὲ χαὶ Μαά- 
Ἁ Ἁ Ἁ .“ΦὋ Ἁ οἶ , Ν Ἃ, , ᾿] , ’ὔ 

ξιμον τὸν πολὺν τὰ “εῖα, καὶ τὸν βίον καὶ τὴν σοφίαν οὐράνιον Φώτιος 
" , ’ “ο ἴ -“ἢ» 

οἷδε σύμφωνον τὴν παρὰ ῥωμαίοις προσθήχην ταῖς διαφόροις χρήσεσι τῶν πα- 

τέρων ἀποφαινόμενον ἐν τῇ πρὸς Μαρῖνον πρεσβύτερον Κύπρου τούτου ἐπιοῖο- 
λῇ 1), τίς τῶν ἐξεταςικώτερον εἰς ταῦτα καταϊομένων ἐπιδισ ἄσειεν; εἰ δὲ καὶ 
ε .« -“Ὕ " [ἐ [2 Ἁ , « “ “ «Ὁ ᾿ 

ὄγεένναιος τῆς ἀληϑείας ὑπασπιστὴς Θεόδωρος ὁ τῆς μονῆς τῶν Στουδίου χα- 
, -“ " ,ὔ - -»“Ἢ 

θηγησάμενος ἐν ταῖς πρὸς τὸν Ῥώμης οἰκείαις ἐπιστολαῖς, Πασχάλιος τούτω 
Ἷ 7 [ ὕ΄ » ᾿ »“, 

τὸ ὄνομα, λέϊων οὕτω πως καὶ Ιράφων εὑρίσκεται 2). “Ὑμεῖς οὖν ὡς ἀληθώς 
’ ἢ Γ “- “ »" 

.. ἢ ἀθόλωϊος καὶ ἀκαπήλευϊος πηΓὴ ἐξ ἀρχῆς Ἴης ὀρθοδοξίας" ὑμεῖς ὁ πάσης 

ἀπ νΘΓβιιηλ ΡΘΡΟΌΡΕΙζ,, οἱ οθοιμηθηϊοιη ΘΙ] πὶ οΟμΠαὶ,, [ὈΓ ΒΒ 05. τη] ΡΟΡΌ]Ὸ8 
ἴῃ πγαϊια πηι Οἰδηβ᾽ Ο6 ΠῚ ὩΓΙΠΊΔΠ8. 

ὅ. Αβρὸ νϑ1Ὸ οδιιβὰ δὲ ΓΙ ΠΆΠΟΠ68. Π.}] 86. 4118 6 ΟΥηπῖπο δάάνθιβιιβ ἈΟΠΊΔΠΟΒ ογἃηΐ, 

{π|ᾶπὶ 4τιἃ8. δηΐθα ἴρ56. ΡΟ 8. 5. ᾿πΠάΘΓ ΓΘ οἱ βοίθθαΐ δἱ βδίπαα] Δα θϑοθαὶ, ἰη615- 
501 αἴὰπι οἴαπὶ ᾿ἰβάθπη οΟηοΟΡἰὰπη ρΡΟΠ θηβ. Οαΐρρο μαΐϊα8 Γοὶ ὙΘΓῸΒ. ΡΓΡΆΘΟΟ οἱ βροη- 

ἰᾶπθι8. ἴα 6. ΟΡ ΒΟΠΙΙ5., 1114 οβϑί, αϊνογρβα ἃ) Πὰς, δρίβίοϊα “αδηὶ ἃηϊθα βου ρϑὶῖ, 
ΒΡ6 58, υἱ αἰχίπηι8, Διο βαϑρθηβα, Ῥοΐθϑί θηΐη «αϊβααἰβ νοοῖ, οχ {ΠΠὰ ρουβρίοαθ 
ΘΟΡΠΟΒΟΟΡΟ,, 4πο0ἀ Οἴηη65 ΠΟΙ ΠΟΡΙΠὶ ΘΟηΒιιο Δ] 65. (86 ἴῃ Θη ον θὰ δορί βίο ἃ ἰπι- 
ΡΓΟΡδηΐαν, οοβηϊίαθ ΡΡΟΡ 55 ἹΡΠΟΙΪΟ [ἀδρηΐ, οἱ ἰγγορυθθηβαθ ῥδοὶβ ᾿ΘμΊροΓο ; οἱ φυοά 
οαθάθῃι ργοθαῖδθ οἱ ΠᾺ}}} Θχροβίυ!αι!οηὶ ΟΡ ποχίδο Ἰηδ 5 ββθηΐ, εἶβϑὶ ἴρθθ νυ ὶ5 8518 6Χ- 
ΟἸυβαβ. ἐαΐδϑοι, Ναιηαθ ἴηο οομ Πρ τ, αὐ Θᾶθ. Τἀτη  υδπὶ ργᾶνία οἱ ἀθιθϑίαπα τλᾶ]ὰ ἃ 

ἰδίο αἰ απιαγθηῖαν. Αἰφοΐ οιΐαπη ἃ ἱμθο]ορὸ ἀοοι βϑίμιο, νἱΐα βαρ θπείαιιθ οδο  6ϑιὶ 

ΡΓδοάϊο Μαχίπηο,, οορηονίββο ῬΠοιαπι,, Δ αιηθηΐαπι {ΠΠπ| ἃ Ἀοιηδηἰ5 [οί απι, 001- 

Βοπαπι ΕΘὨΙΟΠΒ ΓΑΡῚ αἰ νου ββ ρα γα πὶ ποίου ΓΑ 1} 118., ἴῃ δὰ ἃ αν πιὰ ΟΥρυὶ Ρ᾽Ὸ- 

ΒΟΥ θρα ΠῚ. δρίβίοϊα., 4015. πᾶθο ρᾶμ]ο Δοσαγαι᾽ι5. βου αἰαι5. Δα νον! ἢ φαλπάοσυϊάομι 

οἰϊαπι βέγθηυβ νου [15 ρρορυρπαίον. ΤΠΘΟά ον α5 τποπαβίουῖ Θιπα 1] ΔΡΡα5., πὶ 505 δά 
ΓΟΠΊΔΠυ ΡΟὨ  ἤσθιῦ ῬΆΒΟ Δ] πὶ ΕΠ {6} }5. ἰ[ἃ ΒΟΡΊθΘΡ6. σομ ρου αν. « 05. αυ!θιι ὙΘΓῸ 
» Ῥαγαβ Θβι18. δὲ βίποοῦιιθ ἴᾶπη ἰη46. ἃ} Ἰμΐ 0 ἰοηβ οὐ Ποἀοχίαθ : νὸ8 ἱπ οηληὶ Πᾶθ- 

1) Ῥυΐπια ᾶθο Δρρᾶγεὶ ἴῃ δἀϊοπο (Ομ) 6 181}.,. οὐ8. Ἰοσθηάα ὁδὶ ἀοοία δἀποίδιίο Τ. ΠΡ. 78. 

2) Ιῃ οἀϊίοπο 5: τποηάϊ 1}}). 11. 13. 



ἨΙΒΤΟΚΙΑΕ ΡΟΘΜΑΤΙΟΑΕ ΠΙΒΕᾺ 1... ν 
ἷ » 

᾿ » ᾧ0, 3 ἀξ ες ἐδ μῳ ε ΩΝ .» αἱρεέγικῆς ζάλης ἀνῳχισμένος εὔδιος λιμὴν Ἴῆς ὅλης ἐκκλησίας" ὑμεῖς ἡ θεό 
-“Ἢ ὔ -“"᾿ ἕ Ἁ ,ὔ , “ 9 λέχτος πόλις 7οῦ φυϊαδευτηρίου τῆς σωϊηρίας.., Καὶ πολλά τούτοις ἐτερα τ ᾿ » » -“ Ὁ ἀκ ὦ ’ 7ὔ ν παραπλήσια τῷ Ἰοιούτῳ καὶ λοιποῖς τοῖς τῆς αὐτῆς ἐκκλησίας ποιμέσι προσ 

. “Ὁ " »" ΕῚ "“ ᾿ς, ,ὔ Ἁ μαρτυρούμενος 1). Ἔτι τὲ μιᾷ τῶν ἐπιστολῶν αὐτοῦ πρὸς Ναυχράτιον, περὶ ο δ. ἂν 
, ς:ον , ςς μπῇ τῆς ῥωμαϊκῆς καθέδρας τάδε κατὶ εἰκονομάχων ὁρᾶται φάσκων 2). Μαρτυρώ 

»Ἢ ᾿ 9. 7η5ς “ ᾿ ΓΕ » ἄρτι κατενώπιον θεοῦ καὶ ἀνθρώπων' ἑαυτοὺς ἀπέῤῥηξαν τοῦ σώματος τοῦ "»᾿ "“ “ “ ᾿ " 252 7 ᾿ »Ἥ “Ψ ἤ, 
.. Χριστοῦ, τοῦ κορυφαϊκοῦ ϑρόγου, ἐν ᾧ Χριστὸς ἐθέτο τὰς χλεῖς τῆς πί ",» 

"Σ᾿Ὡο᾿Ἅ “λ ᾽ὔ ,ὔ »»στεως, ἧς οὐ χατισχυσαν οακ᾽ αἰῶνος, οὐδ᾽ ἂν κατισχύσωσι μέχρι σκυτε- ᾽ὔ ,ὔ χδ ΝῚ “ὝὋ ε ᾿ς Φ«Ψ δ Ἄ δ) ,ὔ ε « “Ὁ ἐψ υ- 
.υ λείας πύλαι φόου. τὰ τῶν αἱρετίκων δηλαδὴ στομᾶτα. ὡς ἢ τοῦ αφε »"» 

“Ὁ ' Ἁ 7 Ἄς ς 
.. δοῦς ὑπόσχεσις.,, Καὶ αὖθις ἐν Ξἐπιστολῇ τῇ πρὸς βασιλέα Μιχαὴλ 83) ἐξ 

» “ “ ᾿Ὶ 7 Ὁ 
ἰδίου προσώπου, καὶ πάντων τῶν συνομολοητῶν αὐτῷ καὶ καϑηϊουμένων οὕ- "“ω -»- 

“ ' "“ 
τω διατραγῶν “εωρεῖται" “ἘΠ δέ τι ἀμφιβαλλόμενον, ἢ ἀπιστούμενον τῇ »“Σ 

Ὶ “ ᾽ὔ » ,ὔ 
» ϑείῳ ὑμῶν μεγαλονοίᾳ διαλύεσθαι ὑπὸ «τοῦ ἀρχιερέως εὐσεβῶς, καὶ μεγά- 

καὶ ϑεοστήρικτος αὐτῆς χεὶρ, ὡς ζηλοτυποῦσα τὰ ϑεῖα ἐω' ὠφελείᾳ 
39 ἤ ρ ς ρ 

͵ 
“ Ἂ ᾽ὔ ΑἹ ϑιΩ τ΄ Ῥ ᾽ὔ δέ 5 Ἀ δ 

» τοῦ παντὸς, χκελευσάτω παρὰ τῆς πρεσβυτέρας Ῥώμης ἐξασϑαι τὴν δια- ’, δ ὧν θ ἃ 3 3 - δέ 3 δόθ Κ “ ΠΡ; ᾿ 
» σάφησιν, ὡς ἄγωθεν καὶ ἐξ ἀρχῆς πατροπαραδότως ἐξεδόθη" αὕτη αρ., χρι » στομίμητε βασιλεῦ, ἡ κορυφαιοτάτη τῶν ἐχχλησιῶνγ τοῦ ϑεοῦ, ἧς Πέτρος »» πρωϊόθρογος, πρὸς ὃν ὁ κύριος φησί: σὺ εἶ Πέτρος, καὶ ἐπὶ Ταύτῃ τῇ πέτρᾳ Ε] ΄ ᾿ " , ἡ ’ “δ Φ 7ὔ 5. ὦ 
» οἰκοδομήσω μου Τὴν ἐκκλησίαν, χαὶ πύλαι ᾳόου οὐ χαϊισχύσουσιν αὐτῆς... Εἰ δέ καὶ οὗτος ὁ Τὸν θεῖον ζῆλον πολὺς, οὕτω φαίνεϊαι χαϊὰ ῥῆμα διασαφῶν, πῶς λεληθέγαι ταῦτα τὸν Φώτιον ἐρεῖν ὅλως προθυμηθείῃ τίς; ἐκεῖνο δέ πῶς 

» ΤΘοα ἐδηηροβίαϊθ ἡγαηϊξι5 []Ιχάθ Θοο]θβίδθ πη γουβαθ ῬΟΓΙΙΒ : νῸ5 αν ἰτι5. 616.-- » Οἷα οἰνια5. δ βδ] 15 ΡΘΡ αρίαη). » ἘΠῚ 8118. πηα]1ὰ Πΐ5. βἰ πα] 1ἃ .. Οοἰθγ 5. {πο α6. 6ο- οἰοβῖδθ δἰ αβάθημ ραβίουθαβ ἰοβίαίαβ δϑί. [ὨβρΘυ ἰπ πιηὰ Θρίβ[ο] στ αμν βαᾶσαμι δὰ Ναὰὺ- ΟΡΔΙΪαμ., 46 ΓΟΙηᾶπὰ βθάθ ἢδθς Δάνουϑιιβ Ἰοοποιη ῃο5. ἀἴοθρο γἱἀθιημβ, « Τϑβίοιυ" ἤπης Ὁ ΘΟΡᾺΠῚ 760 δὲ Πομηίηιθιιβ : Πἱ 56 ἀρβοϊδουπηὶ ἃ ΟΠ δὲ! Θοῦρογα, ἃ ῬΕΙΠΟΙΡΑΙ 56ά6, » ἷπ 4ὰὰ (τβίαβ. οἱ οανοβ ΟΟΠΟοανἱ., δάνογϑιιβ αυἂ ΠῚ ἃ ΒΆΘΟΏ]Ο ΠΟἢ ΡΡΆΘνΆ]16- » ΤῸ , Π6Ὸ ἀβάπ6 δα πγαπάϊ ΘΟΠΒΠΙ Δ ΟΠ 8 ΠῚ ΡΓΔΘνα] θαηὶ Ροῦίδθ Ἰηΐθυὶ., ἴὰ οϑὲ » ΒΔΟΡΘΕΘΟΓΠ. ΟΓᾶ, Βοουηπτ οἷα » 41] ποη τηθηιαῦ, Ῥ ΟΠ ββίομθη. » θθηποααθ ἴῃ ορίβίοϊα δὰ ΜΙΟΠΆ ΠΟΘΙ θαι ἱπῃρογαϊογθ ἢ, οΧχ ΡΙΟΡΓΙΑ ρθγβοηᾶ, ΟΠΊΠ ἢ ΙΠΊΠΠ6. οΟηΐοββίο- ὨΪΒ. 8186 ΒΟΟΙΟΓΡΙΠῚ ἃ6 ΒΙΒΑΙΟΓ τη » 1ἴὰ αἰδβδγθηΐθμη σθυΡηϊηγιβ. κα Ουοά 5 φυϊά οδβὲ μὰ- » Ἰαβιηοα!, 46 400 ΔΠΊΡΙραὶ ἃὰϊ αἰ Παἱ αἰ γίπα ἸηΔΘΉΔΗΪ 85 γρϑίγα Ρίθ ἃ ραιγίαν- » Ὁδὰ ἀἰββοῖνί ροββθ, ἱαθϑαὶ ἸᾶΡΠὰ ΟὙοβίγα οἱ ἃ Πρὸ ΘΟΠΠ ΡΠ δία ππληιι5., ἀϊγίηο.- » ΠΟΡᾺΠῚ ΔΘ αἰ ΓΪΧ ΟΡ ὉΠ γΘΓΒΑΪ ΠῚ ἈΠ Δίθπὶ., ἃ βθηΐουθ Ἐοπιὰ Βιβορὶ δχρ]ὰ- » ΠδΙΟηΘη), γο]αΐ ΔΗ ΖαΪ5. οἱ 40 ἸηΠο ἰγδ 10 ραίρατη οβὶ: ἢᾶθο δηΐμῃ, ο (Βγί- » 51 Δάβθ0]α ἱπηρογαίου., βαργθηλα οϑὲ ϑοοϊ ββίαγιιπη Ποῖ, ἴὴ 40ἃ ῬΓΙΏΊΒ 5ρά Ρε.- » {Π8., Οοὔἱ Πομηΐηιβ αἰχίΐ τὰ 65 Ρρίγιβ., οἱ ΒΌΡΘΡ. ᾶποὸ ρεβίγαπι ΘΙ ΠοαθοΟ δο- » ΟΙοβίαπη τηθᾶπὶ, οἱ ΡΟΡΙδΘ. Ἰη θΡὶ πη ῬΡΔΘνΆΙΘθΌΗΙ ΔΎΘΡΒΙ8. ΘΔ), » [ἈΠ γΘΡῸ 5] ἢϊο Βοῖηο ἀϊγίηο ζΖθῖο Ρ] θη ϊββίπηιβ., ἰΐὰ δὰ ΠΙΤΣΤ ΔαΠιΙηδΓ6 ΘΟΟΠΊΡΟΙ αν ; 

ὍΝ ἶ : ' 
ααυοπιοῦο ΜΌΙΒρΙ απ ἀἴοογ ἀπβὶξ, ῬΠοίίαμπη οἸηηΐηο Πᾶδο Ἰαϊαἰββορ Υ 6] φαοπηοάο Ταϊβρίαπι οοη- 1) Ἠυϊαβηιοαϊ ἐδβιϊπιοηΐᾷ ΟΟΙΙροία πο5 ἰπαϊοανίμητ5. ἴῃ ἴοῃ)0 φαϊηΐϊο ραγὶ. 2. Ρ. 1. 2) Τὰ ράϊομθ ΒΙΓΙΊΘΒΑΙ 11}, 11. 68. --- 83) ΤΡ. 1. 86. 

οοά, ἔ. 2.6}. 



οοῦ, ἔ. 4, ἂν 

ὃ ΘΕΟΒΘΟῚ ΜΕΤΟΘΠΙΤΑΚ 
“δ ὔ Α Ἷ 9 ᾿Ὶ ς -“" ε Ἔ Ἁ ε οἴ “ ᾿ ν δοίῃ «τἰς τὸ παραπᾶν αὐὕτον αγνοειν. ὡς χαὶ οἱ λοιποὶ τῶν “σατερων μετὰ κ᾿ -» - ε Ρ “τος, 3 , Μάξιμον, ὄντως τὸν τοῖς τῆς ὁμολογίας ἀγῶσιν ἀξιοϑρύλλητον 1), εὐφήδως 

ἦσαν προσκείμενοι τοῖς τὴν προεδρίαν λαχοῦσι ῥωμαίων κἀν τοῖς ὑπὲρ ἀλη- 
΄ ᾽ὔ 5" ᾿ , "-“Ὡ“ θείας παλαίσμασι χρησφύϊετον τούτους ἀκαταμάχητον ἤδεσαν ἈόζΓον τῆς προσ- 
ΕΝ ’ὔ “" “Ὃ ς , -- θήκης 3) ἐνασμενίζογϊας ; ἔστ, μέν οὖν Τῶν ἀγαμφιλέκτων, ὡς ὁ [εγνάδας οὗτος Ἔ Ἰδέ. -“ Ἔν ϑὴς . ͵, “ , ΤῊ ν,- δ΄“ ς ἢ τῶν εἰδότων ἦν ταῦτα, καὶ πολλὰ τούτοις ἕτερα σύντροχα, καὶ ὡς ἡττηδϑεὶς 

“« ᾿ 9 “ ᾿Ἶ »" ᾽ »" ΣᾺ θυμοῦ καὶ ἀμύνης κατὰ τῶν στερεμνίως ἀντιβαινόντων αὐτῷ, καὶ χκανογιχαῖς 
᾽ ᾿ς ᾿Ὶ ,ὔ 3 Ἀ - “ ἐῳ δ Ψ ΄ Ἄρι Ἁ -“ ἀντιπαλαμωμένων ἐςιτιμήσεσιν ἐπὶ τῇ τῆς ἧς ἑάλω δόξης σωουδῇ τὴν τῶν 

» »"Ἢ ,ὔ ,ὔ , , ΄ ἐχχλησιὼών εἰρήνην συνέχεε, καὶ εἰς ἔχϑος ἄσπονδον μετεποίησεν. 
ς΄. ᾿Αλλ᾽ εἰ δεῖ τί καὶ πρὸς βραχὺ τοῦ ἀνδοὸς φῶν εἶχέ ἐνομέ 

: ε καὶ πρὸς βραχ ἀνόρος τῶν εἰκότων ἐχομέγους 
ι" ΓΥ ῃ 4, θέ (ῃ 5 ῇ , 5 -“ ᾿ ζὴ κ ͵ ὑπεραπολοϊησασθαι, ἔπαθέ τι πάθος ἀνθρώπινον" ποῦ Ιὰρ εἶχε πρὸς τοσαύτην 
᾿ ’ὔ Ν "»" , “᾿ “ "εο ἄῳ ἀντέχειν χαταιγίδα χαταφορωῶν, καταχλυζόμενος ταῖς ἐντεῦϑεν ἀραῖς, τοῖς 

΄ Χ δὲ , τι -" Ν ς , μεγίστοις χαὶ φρικώδεσι βαρυνόμενος ἀφορισμοῖς, καὶ ἀναπ)έμασι χαϑυσο- 
ιϑ 4 'Φ9 Ν 4 ς3 ὌΝ ε ’ ς 3 ᾿ ,ὔ βαλλόμενος, ὡς λαϊκὸς, ὡς ἀγοραῖος, ὡς ἀατροχτογος, ὡς ᾿Ιούδας νέος, ε , , δὴ . δ ᾿ 7 " , Ν χ Ν ὡς νεὸς Διόσχορος 3), καὶ ὅσα λοιπὰ τούτων ἀχούων χαὶ φημιζόμενος “πρὸς 

“ κ -“Ὕ “4»-» 7, ͵ -“ τῶν ἀπὸ Ἰῆς ῥωμαϊκῆς καθέδρας καϊαπεμπομένων ἐπισ]ολιῶν 4)" 7ὴν ἀρχὴν μὲν 
᾿ “ -» , ᾿ - γὰρ ὅτι καὶ ὅλως εἰς τοῦτο προήχΘὴ τὸ τὸν Θεοφορούμενον ἐχεῖγον ἄνδρα δα “" ο' -“ ᾿ , »“"Ἢ ΑΝ τῆς πσατριαρχικῆς ἐξώσαι τιμῆς, ἑαυτὸν δ᾽ ἐπὶ ταύτην ἀντεισωϑῆσαι, τῶν 

-»"Ἥ δ »" λ εἰ αὐ ας ». , - Ἅ δ᾽ “  κῇ ε ,ὔ σχαιὼν δοκεῖ μοι χαὶ εἶναι τε καὶ γομίζεσϑαι τὸ ἁπαξ ἁλόντα ταύτης 
͵ὔ ’ὔ [4 Ἁ ’ὔ ’ὔ ὶ ὃ ΕῚ »"»Ὡ»"οΣ72 τοσαύτην ἀγανάκτησιν Φφερειν, χαὶ τηλικαύυτὴν στέγειν ἐπιφορὰν αλγεινῶν, 

οθάδι ᾿ρβϑιπὴ ῬΓΌΡΒι5. οἱ το] ]πο5. ἀθίποορβ ραῖτοβ οαἄοτη ἸΒΏΟΡΑΒΒΟ,, 4αΐ ροβὲ {Π]Ππηὶ 
ΟΠ ββίΟἢ5. σου ΤατἰΠ 115. ΘΟ] ΟΡ Αἰ ἰββίπηαι., ΙΔ Δα ΠΟ γΟΠΊΔ δ ΡΟΒΕΠΟΙθι5. Δ 4}86-- 
γΈΡαηΐ,, ροβάαθ ἴῃ νυ [αἰ15. ἀδοθυ αι οη θι5. Ἰην οι] ΔΒ} ἸοοῸ ΠάΡοθδηϊ, (405 ἰδΔηΊ0η 
Δα! αγηθηϊο ἔανοηΐοθ. πονθγδηΐ ὃ δὶ ᾿ἰλ]α6 ἱπαα  [ιυππὶ, απο ῬΡδθοΙάγιβ. Πἶο ρΡαθ- 
αἰοία ποη ἱβποραθαΐ, δὲ ἃ]α ται] οὐχ Πἰβ οοπηθχα ; οἱ 4υοα τὰ δὲ νἱηάϊοίδο βἰα- 
αἴο υἱοίῃβ, οομίγα 608 (αὶ Πγμαίοι Β'ὈΪ οἰ βιβίθ θαηΐ, οἵ 58 Πὶ 5] ουαθ σπρί αἰ αἴθ 
ΟΔΠΟΠΙΟἶβ ΟΡΡυρ πα Ρὰηϊ ῬΟΘΠΪβ., Ρᾶοθμ Θοο  θβίυατω. {ἀν αν, οἱ ΠΡ] Δ α 0 }}6. οὐϊμιη 
ΒΕΒΟΘΡΙΙ. 

0. 564 51 αυϊά οἰΐαηλ ΡΓῸ Ποιη]ηἶβ αἰρηϊίαϊο Ὀρον 6 Ὁ ΟρΡοργίοι ἀϊσορθ, 116 φαϊάθηι 
Βατπηδηατη ΔἸ Φαϊ ἃ ραββαβ οβῖ. Οποπηοο θηϊΐῃ ΡοΡίου του ταπίπιμη Ἰηνροιναλαμη ἱπηρο- 
ἰὰπ|., Πιαμπηδη δ τη] ΘἀἸοΙΟὨ 05 ΟὈΓαΐ5., ΤΑ ΧΙ ΠῚ 5 ΓΟ Θ Πἰβθ. ΟΡΡΡΘΒδιι5. Οχοοη-- 
ΒΒ ΠἸ ΟΔ ΟὨΪ Β5., οἱ ἀπαὶ που α }ἘὈ115 ΒΌΡΡΟΒΙΓα8., σθαι Ἰαΐοιβ., οἰ ΠουπηΟρᾶπθιβ,, οἱ ρᾶν- 
τοῖα, πονυβαιθ ἔπιάαβ, Ὠονύβαυο ΠΙΟβοογιιβ, ργᾶθίοΡ οθίογα μη 4υδθ δι ἴν1, οἱ 
4υΐθιβ. αἰ Παπηαῖηβ θδὲ Δ ορίβι 0} 15. ὁχ τουημᾶπὰ σα! Ποᾶνα τ βϑὶβ ὃ Θά πὸ ααοα ᾿ΠΠΠ10 Θὰ πὶ 
ΘΧΟΘΒΒΙΙΠῚ ΠΟΙ ΒΟΡΙΓ,. αἱ 5ΔΟΡᾺ Ι55Ι Πα ΠῚ {ΠΠππὰ ὙἱΡιπαι ῬΑΓΓἸαΓ Ομ] ΒομολΘ ἀοἤοογοῖ, 
Βοηηθὶ δΐθπλ ἴῃ δα ΟΡ π ἄογοῖ,, ΓῸ5 Ἰ] πᾶ οἱ ο586. ΠῚ νἱάοίαν οἱ εἷς ΓΘρΡαϊαηαΆ. 
γΘραπι Θηΐπὴ γοΡῸ., ΓΙ Παΐπ6 ἰᾷτὴ ραϊγαΐο, ἰδηϊ πὶ πα ρηΠΠΟἢἶ8. ΡΟΠ 405 βιιβίίηογο, ἰδη- 
ἴδια. αἸ5β᾽ μγυ ὰ 6 ΟΓθΟΙ ἀμ [πὶ ΠΛ ]ΟΡ ΠΣ ἱποι ΒΘ πὶ, 4πᾶ6. ᾿ΠΒΘΠΒΙ ΒΊ]Θ πὰ. ΦΌΟΖαΘ 

1) Β6ΠΠἸοθὲ ργδθάϊοιαμ Θ᾽ 0 ἴλη. οἰ ΡΙῸ ογἱ μοάοχία σθυ δηλ ἴῃ οἰ πβάθιη  Οσγαρ ἷα αἴθ βου θα ΠΕ}. 
2) 14 δὲ γοοαθ}} Μἰΐοχιε ἴπι 5γιηθο]ο. --- 3) ΟὉΠΟΙ]. 6. Ζαϊίαθ Τ. ΧΥ͂Ι. οὐ]. 331. ᾿ 
4) Ἐχίδηϊ "δ δάνθιβιιβ ΡΠ οἰίπιι. τοι πα πογαπὶ ῬΟΣΓ Ποῦ μὴ ΘΡ᾿βίο!αθ ; εἴ φαϊάθη ἴῃ 1115 ΝΊοΟΙαὶ ΡΆ551: 

γοσαῖα ῬΠΙΟΙΠΙΒ. αὐ ἐογ., ῬΥΟρίου ὁσοιραΐαη! Δ 60 ΒΥΖαΠΙΪΠ πὶ ̓ σ ΔΕ Π ΒΡΟΏ5Δη1 ΘΟΟΙοβἰδη,. 

ΓΕ ΕΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥΤΥΥΥΥΥΥ 



( 
ἩΙΒΤΟΚΙΔΕ ΡΟΘΜΑΤΙΟΛῈ ΠΕΕᾺ 1. 9 

ἃ χαὶ φύσιν ἀναίϑητον ἂν εἰς ἄμυναν ἀτεχνώς διηρέϑισεν, οὔ μοι τῶν κα- 

ϑεχτῶν τὸ σύνολον χρίνεται" οὐκοῦν χαχεῖνος οὐκ ἐνεγκὼν, ἐνδίδωσι τῷ θυ- 

μῷ καὶ πρὸς ἀντιλύπησιν, ἣν φθάνει λέξας ὁ λόζος, ὁρμᾷ" καὶ ἦν ἀν οὐ- 

δαμῶς τὸ πάϑος ἀνθρώπινον, ἀλλὰ τὸ σύμπαν εἰπεῖν σατανικον καὶ δαι- 

μονιῶδες, εἴ γε τρόπῳ τοιούτῳ προβιβασϑὲν ἀδιορϑώτως ἔχον ὡρᾶτο; καὶ 

εἰς ἀτελεύτητον παρεγείνετο᾽ ἐπεὶ δὲ λήγει ποτὲ, καὶ λαμβάνει διόρθωσιν, 

χαὶ παλίνστροφα γίνεται Φωτίῳ τὰ τῆς ἐριϑείας πρὸς τὴν πρώτην κατα- 

στάσιν, καλῶς ἂν τοῖς ἐχέφροσι γομισϑείη παϑεῖν τοῦτον πάϑος ἀνϑρώπι- 

γον, ὡς ὃ λόγος ἔχει προειρηχὼς, ὃς δὴ καὶ αὐτὸ τὸ τῆς παλινδρομήσεως 

ὅπως ἔσχε τάχιστα Ἱνωριεῖ" ὡς Γὰρ ἐπὶ τῶν τῆς ῥωμαϊκῆς ὁλκάδος οἰάκων 

κυβερνήτης δεξιὸς ἀνεφάνη ὁ Χαρώνυμος τ) Φωγίῳ καὶ κλήσει καὶ πράϊματι, 

χαὶ πύλας τούτῳ γαληνίου πλοὸς ἀνεπέτασε, καὶ χώραν δέδωκεν εἰς καταλ- 

λαγὴν, τάχιστα Φώτιος γέγονεν ἑαυτοῦ, καὶ παλινῳδίαν ἦσε κατὰ τὸν φά- 
μένον, ἰθὺ πορευθεὶς τῆς ἀνοιγείσης τούτῳ κελεύθου καλώς" ὁ Γοῦν τῆς ἔχ- 

θρας ἀποσεισάμενος, τὰ τῆς ἑνωτιχῆς συμφωνίας ἄριστα διατίϑεται, οὐ σχε- 

διάσας ὡς τὰ τῆς διαμάχης ἔτυχε δεδρακὼς, οὐδὲ μόνος αὐτὸς ἐξασφαλισά- 
ε , ΕΝ οἾ Ἁ ΄ " Ἁ που .6 4“ ΑῚ “- 

μένος, ὡς ποιήσας ὠφϑη πρὸς τὴν διάστασιν, οἴκοϑεν καὶ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ τὸ πᾶν 

αὐτῆς συστησάμενος, ἀλλὰ τάξει τινὶ καὶ ἀκολουϑίᾳ κανονικῇ καὶ συνοδικῇ 

διαγνώσει τῶν τηγικαῦτα συνδεδραμηκότων ἀρχιερέων ἐς πολλῴ πλείους τῶν 

τριακοσίων «“σοσουμένων τὸν ἀριϑμὸν διευϑετήσας κάλλιστα τὰ τοῦ πραγμα- 

τος, καὶ τὰ ἀρχῆθεν ἀπονενεμημένα τῷ Πάπᾳ πρεσβεῖα τηρεῖσθαι, καὶ εἰς 7ὸ 
μετέπειτα κατωχυρωσάμενος, ὡς πλέον ἔχειν κανταῦϑα κακίας τὸ ἀντιχείμε- 

παίαγαη ἃ ὉΪΠΠΟ ΠΟ πὶ αὐϊαθ οοποίίαββοὶ, 14 ΘΡῸ ῬΓΟΓΒῸΒ ἰπῖθῦ. ΡΟββ  Ὀ1Π]ὰ ΡΟΠΘηππὶ 
ποη ἰπάϊοο. ΕΤρῸ οἱ 1Π6 ἱπιραϊΐθηβ, ἔγθποβ ἴγὰθ Ἰαχαΐ, οἱ δά τϑάμιθθηάατη ἀο]ογ τι, 

4υθπη πιοο αἰχί πηΠ5., ργάθοθρβ Γαΐ. ΡοσΓῸ Παυα Πᾶθο οχἰβιϊ πιὰ πα ἔπϊββοὶ Πυτηδπὰ 

Ῥαββίο,. 564 βαϊδηϊουπλ ααϊά, αὐ νοῦ ἀΐοαπι, οἱ ἀδθηηοπίδομηι, δὶ σοῦ που πηοᾶο 

ΡΓΟΟΘάθηβ, ἰῃβαπα 1 ]8. 58 ργαθθαϊδβοῖ οἱ ἱπίθγπαϊ 0 1}}6 ; βοα φαῖὰ τ65 Δ Φαδ πο Θπηθη- 
ἀαῖα φαΐονὶϊ, γοβὶ ρίθηβαυθ ἃ ἀϊβοογάϊα Ῥῃοιίυ5. ἃ ῬΓΪογοῚ. ῥδοὶβ βίαϊαπη στρα, τθοίο 
ἃ ΡΓαάθη 8. οχ βι!πη ἴα, ἔυΐδβο παπὸ Βαϊπαπᾶιη ρϑυι αν θα ΟΠ, αἱ ἰπ βαρογίου!- 
Βυβ ἀἰχίπηιβ, π.6 τοι ΓΟ θββα8 4αὶ πιοχ Θχελ ἀοπιθηβίγαὶι. ϑιαϊϊ πη ἀὸ Θηΐ ΠῚ ΓΟ Δ πᾶ 
Πᾶν Ϊ8 οΙάναπι ἀθχίθυ σα παῖου ΡΓΙραΐξ ΟΠ Δηη65, ααὶϊ οἱ τ οἵ ποιηῖπθ ΡῥΒοιίο ρναιῖο- 
508. ἔυϊξ, δὲ ναΐο ἐγαπ αν] πὶ πανὶρ αι οΠ͵8. σασβαπι ΟΡ, οἱ σθοοπο ΠαιοἢἿ5 ἀπβα ΠῚ 
ΔΘ, ΠΠἰσο ῬμοΙΐα᾽ βαΐ ΘΟπυροβ ἕαϊς, δὲ ρα! ποάϊαπη αἱ οϑὶ ἴθ ργονουθῖο οθοὶ- 
πἶϊ,. τθοϊὰ βΘγΡΘΏΒ βΡ6. 5181 θθπθ ραϊθίδοιαπι Δ} 1110 νΐατη. ἘγρῸ ἰηϊπιίοιεἰα βοροβίία., 
ἈΠΙΟΏΪ8. οοποοράϊαπι Ορεϊπηθ ἰβροπῖϊ : ποααο ἰά τὰὐτηα]τὰααρῖθ, οὐ ἔδοογαὶ ἱπ οοηϊοηϊος- 
Ὧ6., ὭΘΑῸΘ ΒΟΓ18. ἶρ86. ΨΘΠῚ {ΠἸΓΙΠΑΥ:., ἀθΟΠΊΟ 0 Θρίῖββθ ἴῃ ἀἰββι 0 υἱβιβ θὲ, χυοὰ 
ΠΊΔΓῚΘ᾽ ΡΓΟΡΥΪΟ οἱ 08} 56. 8018 οἴεοὀγαϊ ; 5δἃ ποῃ βἰπθ ψφυοάδπι ογάϊπο, οἱ οαπι οἀποηΐοο 
πη ἰδίου, ἂ0 ΒΥΠΌΔῖΟΟ Θχαμηΐ 6 Θρἰβοορογαπι ἰμπο ΘΟηγΟΟΔΟΓΙ πη ΡΒ ἰγθοθη 5. π6- 
δοῖϊο ΘρΡΘΡΙΘ ᾿ἰσηβδοῖο; οἱ ργοῦΐ δηιαυϊϊῃβ ἔπογαΐ,, βϑυναγὶ ἱπββίβ Ῥᾷρδθ θεῖν] ρ 8, 
ΘΆΘΖΈ6 ἴῃ ΡΟΒίοΓαπι ἀυγαίαγα βαποίθηβ : ἰὰ αἱ Πδο αυοαᾷθ ἴῃ ΓΘ, τη ]ο να]άϊαβ. Δ ϊ-- 

1) ΤΟ ΠᾶΠΏ65 ρᾶρα Ὑ1Π1|. Ναιηααβ Ἰοἠαππος, γοοαθ.] μὰ ΠΘΟΓδίσαπι,, ἃ Βταῖία ἀἰοὶ, Ομ 65 δοίη. 

Ρ 



οί. ἢ τς ". 

τ 
ΘΕΘΕΒΟῚΙ ΔΕΤΟΘΗΙΤΑΕ 

3 ἐν “ ,ὔ ς "“ γον ἀϊαθὸν, χαὶ ἁρμοξόγϊως εἰρῆσθαι, ὅπου ἐπλεόνασεν καὶ τοῦ μίσους παρει- 
“ ͵ὔ :ἢ “ φϑορὰ, ἡ εἰρηναία χάρις ἐμφανῶς ὑπερεπερίσσευσε. 

ὔ ὌΝ , κα. δε ΄ ᾽ ᾿ ΨῈ ᾿ κατ , ᾿ 
ς΄. Καὶ μή τις τῶν ἐ ἐλοχάχῳ στοιχούντων Θρμῇ πρὸς ταῦτα λεγέτω Τὰ "“ω ,ὔ 5 4 « »"ἪἬ  Ἶ “. ΄ ᾿Ἷ τῆς οἰκείας γνώμης ἐχτόκια, ὡς πᾶν Φωτίῳ καὶ τῇ συνόδῳ χαὶ “πέπραχται -“ -“ 

7 Υ “ 3 ΄ καὶ κεκύρωται, τοῦ τῆς «πίστεως συμβόλου δίχα τπροσϑήχης ἀναγνωσϑέντος͵ ε »-"Ἢ ε , δὴ 3 ᾿ 3 “ὦ , " ῇ ΄ ᾽ ΄ὔ ὡς τῶν βωμαίων δηϑεν εἰς τὴν αὐτῆς συνελϑόντων καὶ συν ἐμένων ἀϑέτησιγ' Ἀ ᾿ Ἁ “ Ν ΄ ς »Ἥ ΄ Ν νυ Ψ᾿, Ἁ " 
Τὸ μὲν γὰρ οὕτω τὸ σύμβολον ὑπαναγνωσθῆγαι, δέχομαι καὶ αὐτὸς, καὶ οὐ Ἁ { 7 τὰ , 

“᾿ 
ποτε περὶ τούτου ζυγομαχήσω τινὶ, ὥστ᾽ ἂν εἰδὼς εἴην ῥωμαίους καὶ κοινῇ - »“ 

» »ὝἪ ΄, -“ μεθ᾽ ἡμῶν καὶ ἰδίᾳ κατά τινας τῶν ἡμερῶν ὡρισμένας ἐχφωνοῦντας αὐτὸ, ; ᾿ » ὰ - ͵ -» » καϊὰ τὴν ἀρχαΐαν παράδοσιν 1)" τοῦτο δὲ βούλομαι [νῶναι, ὡς εἰ δομαικῶν ΄ ΄ὔ » ΄ Ἁ [2 λόγων χιγηϑέντων τῷ τότε εἰ χαὶ τούτων χωρὶς ἀνεξετάστως οὕτως χαὶ ὡς Ἧ ε , “ 2 "»" -“ -“ Ν -“" “ 
θέον ὁμολογουμέγου τοῦ πράγματος, ῥωμαῖοι καχῶς φρονοῦντες ἐπὶ τοῖς τῆς θη Ξ Ἵ. ς - ῃ  Ἶ -»" ,ὔ Ἂν 7, Γς κακῷ 
προσϑηήχης λοΐοις ἡλέϊχθησαν, καὶ τῇ ταύτης ἀϑετήσει συνέθεντο, τοῦτο μα- ρου λδο, εὐ ἐξ τ 5 ᾿ δέ “» Ἐς ὦ , " Σ. , Μεῖν ἐθέλω" χαὶ οὐδέν τι τοιοῦτον εὐὑρίσχω γενόμενον, οὔτε μέν ἕτερός τις 
εἰπεῖν τὶ τοιοῦτογ δυγήσαιτο, ταῖς περὶ τούτων διατρανούσαις βίβλοις προσ- Ξ ᾿ 3 ΄ ΄ Γι 39) «Ν᾽ Ἁ . ’ 4 Ἂν 
ἐσχηκὼς, εἰ μὴ Φοὺυ γεδγραφοί τινες ἤμειψαν, καὶ χαὶ ἀμείψουσιν, ὅποῖα ο "»- 

7 Ἁ 
᾿ 4. πλεῖστα τοῖς τὸ σχίσμα χρατύγασι καὶ χρατύνουσι, καὶ γῦν καὶ πρότερον πέ- 

ἕ ᾿᾽ Ἃ 7, ,ὔ ψ, ξ , 
πραχται" τοὐναντίον μὲν οὖν χαὶ προδήλως γνοιή τις χαὶ εὑρήσει, ὡς ὅσα Ἃ ὃ τ' 

, καὶ οἷα Φώτιος οὗτος ὁ πολλάκις διαληφϑεὶς λαλήσας ἔφϑη καὶ γράψας ᾿ - .“.“᾿.-»Ὦ΄ 
»"ὝἪ “ , »“" κατὰ τῆς ῥωμαϊκῆς ἐκκλησίας, ἐπὶ τῇ τῆς προσθήκης φωνῇ διαβάλλων καὶ 5 " τ; ἄγος Ν ᾿ ἣν χὰ εἰς ἄτοπον ἐπάγων αὐτὴν, καὶ βλασφημιῶν ἐγτεῦϑεν “ὡροσεπιπλέχων σειραῖς, 

ΒΙΓα πὶ δἰὲ τϑιηθάϊατα ; ΠΊΘΡΙ!Οαπι6 ἀἸοίαμπαι ἐπουῖξ τ α0᾽ ἀθαπάανι οὐ οἰ αβίο, θ᾿ θηι ΡΟΙῆοα σταιία ρθη 6 ΒαρΘΡ θη αν, 
Ἴ. Νβο νϑγὸ αυϊβαπαπι οχ 18, αυΐ βροηΐβ ἐπ ΙΔ] ΠΡ Δ ΠῚ Ραγίθηχ αθοϊπδηΐ,, Ποῖς ὉΡΡΟπδὶ Ργορυῖδ8 τηθηι5 ΓὈοίαπη, χαρά νυ] ]οοὶ τὰπὶ ῬΒΟΐπις ἴψηλ βυποά 8. Οπληΐὰ Ἔσϑρίηΐ ἂὸ ἀδἤηϊνουῖίηξ, Ἰϑοῖο ἰαπγθῃ ΒΥ ΠΏ ΏΟΪΟ ἈΡΒ4.8 Δ ἀἸ απιθηΐο ; τὰ αἱ Βίης νἱάθαη- ἴα ἈΟπιᾶΠὶ ΘΟΠΟΟΡΪ Βα Πγαρίο ἴῃ {Π|ὰ5 ΒΟΠ ΙΟΠΘτα ΘΟΠΒΘΠ51556. ΕἸΘηΪ πὶ Βυτ ΡΟ] πὶ ἴϊὰ ἔπη ἸδοϊαΠΊ ἔιῖ556, ΘΡῸ αυοααθ οοποθο, πράπθ 46 πος οὔπῃ ἀυΟ] οὶ οοπίθη- ἄδηλ ; ΄υΐρρα πὶ σοπηρογίαμμ μα θθο, Ποιηᾶποβ [ΠῚ ὉΠ ΠΟΙ ΒΟ, ἔππὶ δἰ 50105, 46- ΠἸη1|5. φαϊ θυιβάαπη ἀἰθθβ. 5ἷς ΠΠπὰ ΡΓΟΠΙΠΟΙΆΡΘ., ΒΘΟΙ ΠῚ ῥΓβοαπὶ νἱ 6 ]]οοὶ ἰγραά!-- [ἰομθηλ. 86α δηΐπη πος νοὶ ϊπὶ 50ΙΓΘ., ΟἰΓᾺ ΠῚ ἀορηηαίίοα σοτηπιοία ΤαδΟβ ΙΟη6, βίηθ Ἀ]1Ὸ Βιυΐα8 ΘΧΔΙΏΪΠΘ, αααβὶ ἰπ ΓῈ οοηίοββα, Ἀοπιδηὶ 46 ῥα]ςο ἀορτηδίο ργορίοι ἃ ἀἰϊατπθηιὶ ΡαϊΟηΘ πη, ΓΟρΡΡΘἢΘηβὶ [πϑρὶπὶ, οἱ {ΠῚ Βυΐπ5 ἀο]οιϊοηὶ σοηβοηβορίηί. Ηοο, ἰμααᾶπι, ΘΟΡΏΟΒΟΘΡΘ Ὑ ΘΠ πη ; 56] ὨΪΠΠ οἰ αβπιοάϊ δοίαπι ΟΟΙΏρΡΘΡΪΟ, ΠΟΘ ἃ] τπ8. ἀυ βιὰ π) (816 ἉΠΙΦυϊὰ ἀΐοθγθ ροιθεϊξ, φαδηςαμη μοὶ ΠΠθΡὸς μδπς Ββίονἀηλ ἐγδοίδη! θ5. ὀνοϊναί ; ηἰδὶ 

ἰογτίθ πϑοϊουϊοὶ αυϊάαπι οι! ρίογθα 14 πχυΐϊαγαηΐ ψο] Θἰΐαπι πη ία αἴ ; οαϊπβ οὐ α]ϊα Ρ᾽ αρίπλὰ ἀβανθπθγαπὶ ἴῃ ΒΟΠΪσπιαίθ (6. ΘΥΘηΪθηϊ,, δὲ πὰπο οἱ δηίθα ρογδοίππι [αϊί. Οοπῖρα δαϊθπὶ πΠιιβ54 168 ὁΟβποβοθὶ ἀθργθμθηάθιαιιθ, ψαδθοσπιαιθ ῬΏοια5. ἰαπι β88- 
6 ποῃηηδίτιβ θυ ἷπ5. αἰχογαὶ ΒΟ Ίρβογαΐιιθ οοπίγὰ ΤΟπη πη] ΘοοΙοβίαπι 46 ψοθαθα}! δὰ- αἀἰϊϊαταθηΐο, ἀροιβδπ5 {Π|ὰπὰ οἱ ἀ6 ἀβυγα 5 ἈΓΘΌΘΩΒ, Ἰάθοσαο θ] ΒΡ ἢ θη αυατι οαοπᾶ5 Π6- 

1) [ἢ ΤΟΊ. ΠΔ ΘροΙθϑίᾷ Μθιοο 36. πορῖνὶ δοίαϊθ, δἀϊις οδηϊδέι πὶ ἔιι|588. οουτἰ5 δππὶ ἀἰθθαβ. ΟΡ ἀΠΉ|40}- 8118. ὙΘΥΘΥΘΒΤΙΔΙΙ., ΔΌΞαι6 αὐἀἀϊταιηρηῖο ΒΚ ΠῚ ΘΟΙΙῚ), Ὑϑ θὰ τ] σοΥίῃ οχ ΒΙβτουα αἰθεηοῃβιγδυὶ. 

ω ᾿ τὰ ἘΣ τ᾿ 

ΓΥΝΥΥΝ,. 
ΟΣ ὰ 

π χα ἃ ἃ αἱ α 



ἨΙΒΤΟΒΙΑΕ ΘΟΘΜΑΤΙΟΑΒΕ ΠΒΕᾺΝ 1. {ὶ 

ὔ 9 ’, ,ὔ 7 

καὶ τὰ πάνδεινα ῥωμαίοις προσεπιτρίβων ἐγχλήματα, δίχα πρλεερασημμασυτης 

κα Ν 7 Η ΄ ν ΄ 

φιγός, οἷα καθαρὰν καὶ ὁμολοϊουμένην ἐπιφερόμενα ὴν κατάϊνωσιν, πυρὶ καὶ 
»-»Ξ ,ὕ Α -" [ ,ὔ μὰ Ν 

ἀναϑέματι παραδέδωκεν, ἐκεῖνο ποιησαμένων πρὸς ταῦτα βώμαίῶν, ὁ καὶ 
- -“ Χ » ς »“"  “" λ ΝΆ 

γῦν οἶδα τούτους ποιεῖν, δεχτοὺς μὲν ἡγεισθαι καὶ ἀσπαστοῦς, χα! ὀρϑοδό 
᾿] Ν ΄ ε Ἁ δ Φ 4, ἢ , δ 

ἕου φρονήματος κήρυκας τοὺς τὸ σύμβολον ὡς καὶ ἐῤῥέϑῃ πρότερον καταΎ 
»ἭἪὋ , « "» Ἔξ. Ν Χ , ς 

γέλλοντας, καὶ μετ αὐτῶν εἰρηνεύειν αἱρεῖσθαι ἐπειδὴ καὶ κατὰ τινας ὡς 
Ἂ -“Ὲ “ “ »Ἄ , ᾿ 

ἔφημεν τεταμένας τῶν ἡμερῶν οὕτω διατρανοῦγτες τουτοὶ καταφαίνονται καὶ 
7 

πατρικὴν ἴσασι τὴν παράδοσιν. ᾿ 
τς 9 Ἁ Ἁ ’ 

γ΄. ἘΪ δέ τις τὴν προσθήκην εἰς ἄτοπον ἀπάγειν ἐπιχειροίη, καὶ μὴ σύμ- 
"»Ὃ "»" .“Ψ ε ’ " 7 - 

φωνον εἶναι ταῖς. τῶν πατέρων ϑεολογικαῖς ἑρμηνείαις, κἀκ τούτων συγκρο- 
"“" δ -- ᾿, ας ἢ ΄ ᾿ Ἁ δ , Ἀ )δ᾽ “Ὁ 5 

τεῖσϑαι διϊσχυρίξοιτο, Ἀαὶ βοήσουσι, καὶ διωγωνίσονται, καὶ οὐδ᾽ ἂν εἴ τι 
Ἀ ὔ “«φ᾽ ᾿ φιὰὴ Ὲ δ , » , «ὐτῆς δὰ Ἀ ᾧῷ , δὸ 

χαὶ Γένοιτο τῆς πρὸς αὐτὸν" διαμάχης ἐκστήσονται" ἃ δὴ καὶ Φώτιος συνειδὼς 
5 ἄρ τ , 

οὕτω ϑέσϑαι τὰ κατὰ τῆς ῥωμαϊκῆς ἐκκλησίας πσαρ᾽ αὐτοῦ λαληϑέντα, καὶ 
2 , 3 ΄ ΄ Ν δ 75 Ἀ , Ἕ Ἁ ᾽ “Δ 

εἰς τοιαύτην ἀφάντωσιν παραπέμψαι καὶ διενοήϑη καὶ πέωραχε' καὶ οὐκ ἂν 
"»" Ω Ψ [ ΄ 

τις ὀρθῶς ταῦτα χρίνων, καὶ βίβλοις ἐμφανως ἐγκείμενα βλέπων, λόϊους πα- 
ἣν ὃ - , ν ἢ 

ραδέξαιτο τῶν ἀντιλεγόντων, ὡς ἡ γεγονυῖα τοῦ συμβόλου χατὰ τὸ μέσον 
»“" Α »"Ἢ᾽ 

ἀνάγνωσις ἀνατροισὴν δίδωσιν ἐννοεῖν παρὰ ῥωμαίοις γένεσϑαι τῆς προστε- 
ἘΣ τνν ΄ ΕΝ ἊΨ ἃ ΩΝ ΄ 

θειμένης σφίσι φωνῆς" οὐδένα γὰρ τῶν ἁπάντων οἴομαι εἶναι, ὃς ἄν λόγους 
,ὕ 5" ,ὔ ῳ " Ν ᾿ 49. 52 Ά, 9 , ὃ 52 

πραγμάτων ἀνϑέλοιτο᾽ τὸ μὲν γὰρ αϊστωθῆναι, καὶ ἀπωλείᾳ παραδοϑήγναι 
3 Ὥρηι Ε' ᾿ Ἀ 

“σᾶν λαληϑὲν χαὶ Ιραφέν κατὰ ῥωμαϊκῆς ἐκκλησίας ἐπὶ τῇ εἰρημένῃ φωνῇ, 
» »-“ »Ἥ 4 ᾿ ΄ Ὰ 3 ἊΦ Ἀ 

πραγματιχῶς τοῖς τότε πραχθεῖσιν εὕρηται, καὶ διήγυσται, καὶ οὐδαμῶς τὰ 
"ἢ , Ἀ »" , 

περὶ τούτου τὸ παράπαν ἀμφίκρημγα᾽ τοῦτο δὲ τὸ παρὰ τῶν ἀντικαϑισταμέ- 
ἢ ἣ “ 5 ε τὰ Ὅ, δ ΡΟ ΟΩΣ δὲ θέ Ἶ 

γων ἀντιτιπέμενον πραγματιχὼῶς οὐμένουν ευρήμενον ἐστίν ἄλλως ὃὲε καθέστη- 

οἴθηβ, δἵ Βουγ 11 ἈΟΠΊΔηἶβ ΠΡ ΠσΘῊΒ ΟΥΪηἃ., Θὰ ΟΧχ ἈΡΒ4Ὸ6 8}1ἃ ΑἸΠΠοα] αἰ, οθὰ 
δ ηἸ [6ϑῖ6 ἀπ πα αἰρηα, ἸΡῺΙ ἀἴααθ παι ΠΘ γα 1 ἃ}0 60 ἰγαά ἴα [Ὁ]1556; ααοα ᾿ρβαπὶ ἃΠπ- 

ἰθὰ Ἀοτηδηὶ δοογαηΐ: αὰἃ ἴῃ βθηϊθηϊα ᾿ρ505 ΠῸΠΟ ἀαΟα.6 ρογβίαγ βοῖο, αΐα δα πη πηΐ 

ΘΑΓΟΒ4Ὸ6 μαθοηΐ, οοὰ οὐ μοάοχδθ βθη!θηϊδθ ὈΓΔΘΟΟΏΘ65 1105 αἱ Βνῃθ ] πὶ, αἰ ἀηίθᾶ 

γϑοϊ αρθαΐαν,, ἴα σοιπθηΐ ἢ οὐπηααθ Πἰβ Ρᾶσθπὶ ονθυθ νοϊαηΐ : φυδηδοσυΐϊάριῃ οἱ κο- 
ΠΊΔΠΟΒ ἴρ808 ΟΟΥ 158, αὐ αἰχίμηβ., σοηβε [115 αἰ Θθτι5. 1ἴὰ ΒΥ ΠΟ] πὶ γθοϊΐαγ ἃρρατοί, 
60 ραΐγαπι γα ΠΟ ΠΘ ΠῚ ἰσηοΓΆΓΘ. 

8. Ουοά 581 αυΐβ Δἀαϊαπηθηΐαπι ἀἴθοῦα ἀρΡΒυγ ἀατ ἃυβὶῖ,, οἵ [Ππθο]ορίοἰβ ραΐγαπι ἴη- 
δ ΡΓ ΔΕ Ο ΠῚ θ115 τη Πἰ Π16 ΘΟΠΒΟΠῸΠ), ἴσα πἷπο ΒΘ] πὴ σΟμἤαγο οοποίαγ,, οΪασπμαθαπὶ 
1}}} οἱ ἀδοθγίαθαηϊ., οἱ αυϊοαυϊά δοοϊάαιὶ., ἃ πὰρ ἀδοογίαιίοπθ ποῖ ἀεβίβίθηϊ. Οαἷμβ 
γαῖ ῬΓΟΌΘ οοηβοῖιβ δἰϊαπη ῬΏΟΙΪ 5, ἀἰοία ἃ 86 δάνογθιιβ τοπηδπᾶπι Θοο  οβίαμη 56ρο- 

ΠΟΡΘ., δ ρυθ] οαθ ᾿ποὶ βαθάποογ οορίίαν! οἰἴδοϊίψαθ. Νοο αυϊδααδπι 46 πἰβ τϑοίθ 
ἰυάϊοδμιβ, οἱ δὰ 1 γὶβ Ρ]ὰ πὶ σοηβίσηδία υἱάθηβ, γὙοῦθα οοπἰγδἀϊοθηι απ δαἀμηἰοὶ, 

αυοᾶ 111 ἴπ πηθάϊο σοῖο Βυπθ 0] 1 Ἰθοῖΐο βυδᾶθαϊ ἔδοίαμη ἔυΐββθ ἃ Πουηδηΐβ δααϊ- 
ἰΔ πη θη 1 50] τοι γδοίδ!Θηθπι. ΝΗ ηΘηλ ἀαΐρΡ6. 6556 ἃ ὈΪΓΓΟΡ 4αὶ νοῦθὰ [λοι ἰ5 αηίοίεγαϊ. 
Εἰθμΐπι ΡΟ] απ οἱ ροββαπιάδίαπι ἀϊοία τη οτηπθ οἱ βουρίαπι δάνθυβυβ ΓΟΠΊΔΠᾶΠῚ 60- 
Οἰδβίαπη ΟὉ Ἰᾷ υοοαθυ]απι [υΐδ88., Γθᾶρβθ ἴῃ 1ΠΠ|π|8 [θη ρου 5 ΘΟμπη πη ἃ 8. ἱηνθηϊίαῦ; 
οἱ ᾿ἴὰ ΟΠλΠΪΠΟ δοίμτῃ αϊς, ἤθο }1ἃ οἶγοὰ ἰᾳ ἀΠΉ ρα 8 βαρογοθί. Ηθς πὸ 80 δάνογ- 
ΒΆΡΠ5. φαϊάθπι Ἰρ5]8 Οθἰθοίαπι οοΙαρογίταν. ΑἸΪΟ αἱ γθρο βγη 4815 ογαῖΐο ἃ 5 Παρ 

» 

ἘΔ οοὰ, 

το, {. δ. ἃ. 



Οοά. {,, δ. ᾿, 

12 ΘΕΟΠΟΙ ΜΕΤΟΘΗΙΤΑΕ 

» , εν ᾽ . , “ 
κεν λόϊος παρ᾽ αὐτῶν συναϊόμενος" οὐκ ἀμφίβολον γοῦν ὁποτέρῳ προσϑετέον 

»Ὕ , ΄ 
ἀμφοῖν" οὐ γὰρ δὴ καὶ ἀμφότερα στέρξουσιν οἱ ἀντιτροτείγοντες" εἶ δὲ χαὶ 

᾿] , ες ε ρα “Ὁ “Δ " ͵ὕἷ 

τούτου φιλονείκως ἀνϑέξονται . οὐχ ὁρω σως ἂν ἄμφω συνδράμοιεν ἐγαγ- 
’ὔ ᾿ 5 5 ’ "“ -“ 

τίως φερόμενα' ἔπειτα εἰ ϑάτερον μὲν ἐξ ἀνάγχης προβῆναι φαῖεν, ἐριστιχώ- 

τερον τὸ πρὸς ἀϑέτησιν δηλαδὴ χωρῆσαι ῥωμαίους τῆς πολλάκις διαληφ- 
’ "Ὁ-Ὡ Ν δ᾽ " “Ὁ ΄ 9. Ἁ ’ δ Ἁ Ἀ , 

ϑείσης φωνῆς, τὸ ἕτερον συμβῆναι γενέσθαι χατὰ συγχώρησιν διὰ τὸ τὴν 
ε Ὡφ Ἃ γὰ ᾽ :] , Χ , , ἊΡ ΩΝ Ἀ ΄ 

ῥωμαϊκὴν" ἐκκλησίαν ἐσέλειν τοὺς τότε περιποιήσασσαι, πῶς ἂν τὸ δεύτερον 

τουτοὶ, ἐπεί τοι γε τὸ «σρῶτον ἀπολελογημένον ἐστὶ, καλῶς ἔχειν ἐρεῖν τις 
ὅλως ἀνάσχοιτο; χαὶ μὴ μέγα κραυγάσειε, τῶν αἰσχίστων καὶ ἐπισφαλῶν 

“ "»“ 

πεφυχέναι περιποιήσεως ἕνεκα καταπροέσθαι, καὶ πυρὶ καθυποβαλεεῖν τὼ πρὸς 
9 , Ὁ 55 ᾿ -» ᾿ ν 3 ν ᾿ ν᾿ “ ἂν Ὁ δῷ 
ἀποσοόβησιν και ἀποτροπὴν του δεινὴν και οὔ Φορητην κατα τὸ δοκοῦν αὐυτοις 

τὴν ἀτοπίαν ἐμφαίνοντας; 
τ Ψ Ν , φῳ ’ Ἁ ͵ ὔ Ἃ -“ 

θ΄. ἘΠ δὲ καὶ τοῦτο δοίη τις κατὰ συγγνώμης «περιουσίαν «πολλὴν τῷ 
Ἀ Ν Ἁ 7 “Ὁ 3 ᾿ Ὁ Ἁ δ᾿ Υ Ἁ ς3 ΓΙ 

“συρὶ παρὰ τὴν ῥηϑεῖσαν αἰτίαν καϑυσαχϑῆναι ταυτὶ, «ῷὧς δὲ καὶ ἀναθέ- 
Ἕ ΦὉ δῚ “ Ἀ Μ ε “ “» 3 δ ι 

ματι, ἐχεῖνο μὲν συγχωρήσει τὶς ἴσως, ὡς ἔφημεν, ἵν᾽ ἐξαλειφϑεῖεν, καὶ 
“ ε κ᾿ »" -“ 

μὴ ἐναπολειφϑεῖεν στήλη τις οἷον καὶ ϑρίαμβος τῶν ῥωμαίοις βλασφημιῶν 
» Ἀ »" “, -“ » Υ : 

χατ' αὐτούς: τοῦτο δὲ «΄ῶς, οὐκ ἔχω συνιδεῖν ὁπωσοῦν, εἰ μὴ κακίαν ἦν 
΄᾿ ’ ,ὔ ᾿ Φ ᾿᾽ Ἷ ΙΝ 5 Ἀ Ἁ Ν᾿ Ἀ “ 

ἀριδήλου γεννήματα' οὐ γὰρ δή του τὶ ἀγαϑὸν, καὶ καλὸν καὶ ἀποτρεπ- 

τιχὸν σχαιοῦ χαὶ ἀτόπου κρίνεται ἀναϑέματος" ἀλλ᾽ εἴ τι ἀναιρετικὸν ἀγα- 
"“ο "» . Ἷ 

δοῦ χαὶ ὀρθοῦ, γράφεται ἀτοσίας καὶ βλασφημίας, καὶ ἀναϑέματι καϑυ- 
"»"- Ψ "Ὁ 

πάγεται. Τοῦτο χαὶ Φωτιος οἶδε, καὶ τὰ πρὸς διόρϑωσιν τῶν ἐξενεχϑέν- 

των αὐτῷ κατὰ τῆς ῥωμαϊκῆς ἐχχλησίας, καὶ τῆς ὀρϑῶς ἐχούσης εἰρήνης 
, “ 

ἀνδρωπίνῳ πάντως ὡς δέδειχται ὀλισϑήματι, οὕτω διανοηθεὶς διεωράξατο, 

οχίαϊ. Νοη θϑὶ ΘΓρΡῸ δπιθίρασμη αἱ 8 Δἀβθηιθηάτπι 51. ΝΘα6 ϑηΐπι δἀνθυβαγ αἰ γαμ- 

4.6 5ἰπι}} γοϊοπὶ. Ουοά 5ἰ ἔουιθ ἰά οοπίθηϊοβθ ΡΙΟραρμαγο γοΠ πὶ, πα νι 460 4υο- 
τ 0 ὁ ἃ} πᾶδο τορυρηδηϊα ΘΟΠΟΌΡΓΟΓα σαθᾶηΐ. ἢ) οἴπά δ, δὶ δ] οΓπιὶ Ὠθοδβϑιίαί [ἃ- 
οἴππι ἀἰοαηὶ, {πο ΠΘΠῚΡ6 ΠΙΠλ] Δ πὶ ῬΘΡΟΒὶ ΘΟὨ ΘΗ ΠΟΠΘΠΊ, Δ 58 ΟΡ 5 ἴδν ΠΟΙ ηΔ1] γο-- 
Θά }}} ἀο]οιϊοποηι Ἀοπιδηὶ ἀθνθποῦίηϊ : ΔἸ θγαπι νθγῸ ᾿πα υ]σθηΐον δοίαμη μους, 4υϊὰ 
ἴχ πο ΤΟΙΊΔΠΔΠι ΘΟΟΙ 6βἰαπὶ δι αἀθθαπὶ ἀγαθοὶ 8 0] οοποι ἶὰγ ἢ ααοπιοάο,, ἱπαπᾶπι, Ποὺ 

ΔΙΊΘΓ ἢ, 51 ΡΥΪ5. {Ππ4 ἃΔηλίββιιπη 511, οοηβίασο Δ] ἷβ ἀἴσοῦο οπηηΐπο νοι πα 
ΡΟιὰ5. πᾶσ ΟΡΟΡῈ οἰαπηθὶ, [ὰ  ββί πηι ἔμιἶθβ6. οἱ δαὶ όβαπι, θομϊνο]θηια δ αυίΐτοη- 

ἀδθ οαυδα., Ῥγοϊϊοουθ ἰβπίψιιθ θὰ ἰγδάθγο, {υδο δ ἃγοθηάδηι δὲ ἈνΘγΓ πο Πάδη) ρ61- 

τἰποθαηΐ σράνθηι ἀἴαιαθ ἱπ: ΟΠ] ΘΓ ΒΊ]Θ πὴ, αὐ ἰρ5818. νυ θθαϊαν, ραν: αϊθηι. 
9. Ουοά 5ὶ «υΐβ ἰοτῖ6 οοποθάδϊ, νϑηΐδθ φυδᾶάδμι ὀχα θθρδηια,, Παπιηλῖ5. δου ρία 111ἃ 

ἀϊοῖδπι ΟΡ οαυβᾶπι [Ὁ586. ἰγδα τὰ ; ἀποπιοάο ἰὰᾳ 46 ἃηα! ποπλαΐθ ἀθάαα οοποράαϊ, αἱ ἀἰ- 
ΧΙ Π.118 ΠΘΙῚΡΘ τι ἀθ᾽Θγθίαυ, Π60 ΟΠ Πἶ ΠΟ βρθγοϑϑοὶ {Π}π|5. νϑ] αἱ ἂὸ πηοπαπιθηίαπι ο- 
ΠᾺΔ 8. ΘΟ ἰρ808. θ᾽ ΒΡ Πθηλίαραμη ἢ Ποὺ ἀαοπιοο 56 μαθοαϊ, πα]]ο πηοᾶο ἱπ|6}}}- 

56 Γ6 4.60, πἰδὶ 1ἰ πηδηϊϑϑίαθ πθα ἴα σϑηϊπηῖπα ορᾶπὶ. ΝῸΠ οηΐπὶ ααοαᾷ Βοπαπι οϑὶ 

οἱ ρα ϊομραπι,, οἱ ΠλΑ]} ργανίααθ ἀο!οιογίαμι, ἃ ἃηδι ποιηαΐθ ἀαπιπαίαν ; 5 δὶ αυϊὰ ρο- 
υὺ8. θΟμΟ γθοίοχαθ ποοοῖ, ἰὰ Ργαν απ Ὁ] ΒΡ ΠΘππσμ6 ᾿ἸᾳἀἸοαί αν, οἱ ἀπά ΠΟ αι 5.0}}- 

οἵαν. Ηοο οἱ Ρῃοῖϊιβ πονθναὶ, ΠῚ Ρ6 Θπιθηἀαη 88 6556 ᾿μυθοι ΟΠ 68 β!α8. οοηΡὰ ΤΌΠιᾶ- 

λΠη ἘΟΟ] ΘΒ Γθοϊα πη 6 Ρραοΐβ βίαι πὰ, 4πὰ6 ΠυΠιᾶΠΟ ΡΓΟΓβιιβ., αὶ Οβιθ πα ἰπλα5, οοηϊῖ- 

γ 

: 
: 



ἩΙΒΤΟΆΙΑΒ “ΘΟΘΜΑΤΙΟΛΕ ΠΙΒΕᾺ 1. 8 

»“ ,ὔ Ἁ π Π|4 Β ᾿ ΕΣ ,ὔ 

ῥωμαίων τῶν τότε διαπρεσβευσαμένων πρὸς αὐτὸν φιλοστόργως διατεϑέντων, 
- - " , ᾽ ἘΠῚ Ἀ τἢἃ , 

χαὶ τὰ τοῦ ἔρου καλῶς διαιτησαμένων, καϑόσον ὠφείλετο" ἡνίκα καὶ ἀλλη- 
“Ὁ ’, ε ᾿ “- " ἂ Ὁ Ἵ “Ἢ 

λους ἑχάτεροι δεξιῶς ἐφιλοφρονήσαντο, οἱ μὲν ταις ἅἀἴσο τῆς ἀποστολικῆς 
- »"᾽ Ἀ , ᾽, ε ’ ΟῚ 

καϑέδρας ἱερατικαῖς δωρεαῖς, ὁ δὲ δεξάμενος ταύτας, τὸν φελώνην φημι, 
“ Ν ᾿ ΑΝ ,...5 ᾿ Ἕ Ν 

τὸ ὠμόφορον σὺν τῷ στιχαρίῳ καὶ τὰ σανδάλια" καὶ ἡσθεὶς οὐ μιχρως, καὶ 
»" Ἁ ͵ὔ 3 δ 

πολλαῖς εὐφημίαις αὐτοὺς, καὶ πρό γε τούτων τὸν στείλαντα Πάπαν ἀντιδὲ 
Ἁ ’, Ἁ “ " ͵ 

ξιωσάμενος. Εἶχε μὲν ἐς τόδε πέρας Φωτίῳ τὰ πράγματα καὶ πῆξιν ἐλάμ- 
-“ »ὝἪἌ -“ Ἀ »Ἢ 

βανεν ἀρίστην τὰ τῆς ὁμοφροσύνης ταῖν ἐκκλησίαιν ἀμφοῖν, καὶ συνοδιχῷ σ7»- 
{ θ. , εν ᾿ θ , ᾿ 2λλ 2 δ δ , [ἢ 

ρίματι καθίστατο κρατυνόμενα" καὶ καθεκάστην ἦν μάλλον ἐπιδιδόντα χρό 
ως »Ἢ ᾿ »“Ἢ “ 

γων καὶ προσώπων ἀλληλοδιαδόχοις παραδρομαῖς" τῶν μὲν συχνῶν ἐσιμε- 
, -“ " , ͵ ὔ Ἁ "Γ Πᾷ.: Ἰώ δὲ Ἁ ᾽ Ὁ 5 

τρουμένων ῇ ἀκαθέκτῳ Τούτων κινήσει καὶ Ὑῇ ῥοῇ, Ἰῶν δὲ καὶ αὐτῶν ἐπεχτει- 
»“ ͵ὔ 

γομένων οὐκ εἰς βραχὺ, ὡς εἰς ἕκτον πρὸς τῷ δεκάτῳ 1) προβαίνειν αὐτοὺς 

ἀριϑμὸν, πατριαρχικοῖς ἀξιώμασιν ἐνσεμνυνομένους μετὰ Φώτιον τὸν λόγῳ 
καὶ σοφίᾳ πολὺν, καὶ πολλῶν χαρισμάτων ὡραϊ ζομένους φαιδρότησιν, οἷς 

ἅσασιν ὑπῆρχε κατὰ διαδοχὴν τὸ καϑημέραν ἐπὶ πλέον συνέχειν τοὺς τῆς 
ὁμογνωμοσύνης, καὶ συναφείας νόμους, χαὶ παραπέμπειν ἐς ἀδιάλυτον. 

, ξιν τ νιν ν 4 ἃ , » δὰ ὌΝ 
“. Οὐκ ἔμελλε δὲ ἄρα μὴ οὐχὶ καὶ ταῦτα περιτραπῆναι, καὶ ἀλλοιω- 

ϑῆναι κακῶς τῷ περιτρέπειν εὐμηχάνῳ καὶ ἀλλοιοῦν εἰδότι πᾶν ἡμῖν ἀγα- 
ϑὸν εἰς ἐναντίαν μεταβολὴν, ὅσα καὶ φύσιν ἐκ τῆς πρὸς τὸ χεῖρον συγνεύ- 

σεως εἰληχότι πονηρὰν ἀπ᾿ ἀρχῆς καὶ μισάνθρωπον, καὶ πρὸς πᾶν ἡμῖν λυσι- 

τελὲς δυσμενῆ καὶ ἐπίβουλον" ἔνθέν ἴοι καὶ πάλιν τὰ συνήθη ποιοῦν τι, κλύ- 

δὼν ἐπεγείρεται κοσμικὸς, χαὶ σάλος ἀνατεινάσσεται τοῦ προτέρου σφοδρό- 

τερος, ὅσῳ καὶ διαρκέστερος κατ᾽ αὐτῶν χαὶ πάλιν τῶν μεγίστων τῆς οἶκου- 

Βογδηΐ ἰαρβι. Ηδθο γοραΐϊδηβ., ἰἴὰ 86. β:8ββὶῖ:, ΓΟπΊ Δ Π18. ΘΠ ᾿Θρ 118. ἃτηδηΐου ἴα. ΟΟΠῚ- 

ΡΙΘοϊθη 5. οἱ ποροϊϊαμη θΘΠ6 σοι ρΟΠ θη 5, ργοῦΐξ ρᾶν ραΐ. Οὐ ἰθηροΓ ἰῃνίοθηι 

[ΘΠ] ον τα ποῦ θη, 1} φυϊάθιπι βδοθγάοί!θυ5 ἃροβίο! οαθ 5615 ἀοηΐβ, {αὰ8 ῬΠΟ- 
{5 τοοθρὶϊ, ρμϑ]οηΐο 80 Π]1οθῖ, ομορῃοῦῖο ουπῃ 5:1 ὉΠ ᾶγῖο αἰααθ Βα πἈ}}}00 018; ΠΟῚ ράΓΕΙ 
ἰηἀθ Ἔχ! ]αγαΐαβ, πλ]  ΠἸ54 66. 1105 δα αῖ θ5. οαπη ]8 8, δ ἴῃ ὈΓΪΠ}18 αἱ 605 τηϊβογαὶ Ρὰ- 
Ῥᾶπι Γοβα] υἴδηβ. ἤππο ΠαΡυϊὶ οχϊ πὶ Γ65 οὰπῃ ῬΠΏΟΙΪΟ, οἱ οριϊπιὰπη πδοῖᾶ οϑϑὶ βία ὈΠΠ αἴθ 

ΔΆ θαΛα ΘΟΟ] ϑἰαγα πη οΟποογα ἴα, 46. ΒΥ πο Α}} οοπβτνιηαϊίίοηθ βο] ἀαἴα οοπβίαθαι., οἱ 

ῬΘΡ ΔΠΠΟΒ ΒΙΠΡΌΪΟΒ πηᾶρ 8 Ομ Δ] Θβοθθαϊ, ῬΘΓΑ 6 5 ΟΟΘββίοπμ 8. ῬΘΡΒΟΠΆΡΙΠΙ ; ἀατη ἰθ- 

Ῥογὰ ᾿ποθββ Ὁ}}} οαγβὰ Παχηΐ, ρθγβοπὰθ δαΐθπὶ ἴρβᾶθ. ΠΟ ὈΓΘΥΘ βραϊϊαπι οσουραηῖ ; 
αἰθηΐτη βοχάθοϊπι θαι! 6 ΓΘ ρ ΓΙ ΆγΟΠ 11 ἀἰρ αἰ ταῖΘ ογηαιϊ,, γπα] ἰβάαα ομαγ βπιαΐαπι Βρ]6η- 
ἀουίθυβ οἷαῦὶ, ροϑὶ ΠΠ]Πὰπὰ ργαθοίρασπι δ οχαθηιία οἱ βαρίθηϊα ῬΠοιΐαπι : ΖαΪθι5. ΟΠα- 
ὨΪθ8. 6χ ογαϊπθ οογαϊ ἔαϊ! 801]6υ 5 ἀπο ἴθ ΘΟηβοῦγαγο οοποογάϊαθ αἰααθ απϊοπίβ 16- 
868, οἵ ᾿πβο] ὈῚ]Π [6 Ρ. ΘΟ πυᾶΓα. 

10. ΝΙΒΙ]Οπλΐπιιβ ἑαϊαρυμι ποπ οραϊ, οἱ ΠᾶδΟ τηϊηΐπη6 Ῥοββιιπη ἀἀγοηίαν ἴα ἴῃ 46- 
ἰοῦ 5. πη ϊαγΘηϊα ΔΡ 60, (ἀυΐ [Δ0}16 Θυθυίθυθ οἱ ρϑγυθυίογο ποβίγαπι πη ΒΟΠαΠῚ ἴῃ 
ΘΟὨ ΓΆΡ τη βοῖῖ ; φαδίθηαβ παίαΓ ΠῚ ΒΟΥ {5 δϑί ΡΓΟργῖο ᾿πβιϊποία δ π8] απ ΡΓΟΟΙγ 6 Πὶ 
ΡΟΓΥΘΡΒΔΠΊΠΙΘ Δ ἴΠ1 110, Πομηϊπίαθ. ἰπίδθθίαπι, ἀἴχαθ αἰ Πα 18 ποβιγὶ5. ἑην ἀθηίθηι 
δὲ Ἰηβίἀϊοβϑαπ). ἤαπὶ ἰο ἰδ 6 ΠΊΟΓΘ 8.10 86 βϑῦὶϊ, υηίνθγβα! β οοποίἰαἴαν οπηροϑίαβ, 

ΠΑ ῬΒοΙΟ δὰ Οθγι]δυϊαπι 5οχάθοϊπι διἀαπγιιββί πὶ Ἔχ! θγαπὶ ραιΔτοίιδ6. 



σοΐ, ἴ. 6. ἃ. 

{ ΘΕΟΆΘΙ ΜΕΤΟΘΗΙΤΑΕ 

»᾿᾽᾿ [2 "᾿"Ὥ᾽ῺῈᾺ ᾿» » ’ὔ δι ΄ 

μένης φυλῶν. Καὶ ἡ ἐξ ὑποβολῆς αὐτοῦ τῆς κινήσεως ταύτης αἰτία ἔγϑϑεν 
»" “Ὁ , Ε] ’, " 

ἔσχε τὰς ἀφορμάς" τῶν τῆς βασιλείας σκήπτρων ἐπειλημμένος Κωνσταντῖνος 
΄ὔ Ἁ γ,. “« "»ο 

ὃ Μονομάχος ἐδείκνυτο τούτῳ πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα γνωρίσματα τῆς ἀρχῆς 
- ξ - δ , , κ᾿ »“ . , ᾿ δ , ᾽ ἊΣ 
ἐν ὑποταγΎΣ ουλοσύνῳ πόλεων χαι χώρων χαὶ γήσων χαὶ ὀιαφοόρων ἐσνῶν 

Ἀ Ἁ »“"᾿  ὸ ᾿ τ ΝῚ ,“ὍὋ 

ϑεωρούμενα, χαὶ κατὰ κλῆρον βασίλειον ἀφικόμενα, οἷα τὴν πασῶν ὕσερμε- 
» ΄ 

γέϑη δυναστείαν ἀνεζωσμένῳ, καὶ τὴν ἁπσασών ὑπερκειμένην αὐτοχρατορίαν 
᾿, ᾿ τ -“ " ΕΓ τὰ “ - - » . ε ͵ 

διέποντι" πρὸς τοῖς ἄλλοις καὶ ἡ τῶν Σικελῶν νῆσος τῶν ζυγὸν ἑλκομένων 
"-“" ᾿ Ἵ 

δούλειον ἐϊνωρίζετο' πλὴν οὐκ ἀνέτως ὡρᾶτο, καὶ οἷον μετὶ ἀδείας ἕλκειν αὖ- 

τὸν" ἀλλ᾽ εἶχε πρὸ ῦτο τὶ καὶ ἀντίξουν ἐκ βαρβαρικῆς ἐπιθέσεως" οἱ Γὰρ ἐ ὃν ἀλλ᾽ εἶχε πρὸς τοῦτο τὶ καὶ ἀντίξουν οβαρικῆς ς αρ ἐκ 
"Ὁ :] ’ ΄ ᾽ Χ ω 3 ΄ -“ ἥδ τ 5 

τῆς ἀντιπέραν Λιβύης ᾿ΑΙΓαρηνοὶ διαπόντιοι ἐπελθόντες, κατασχεῖν αὐτὴν ἐπε- 
,ὕ ᾿ δ ᾿ Ἁ ᾿ " δ' 2 ,ὔ ,ἴ δὲ δ ͵ 5 , ΕῚ »"Ὕ 

χείρουν καὶ δεινὰ τὰ μὲν ἤδη ἐποίουν, τὰ δὲ δράσειν ἠπείλουν, αὐτοῦ “σου 

σχηνώσαντες" ταῦτη τοι χαὶ τῷ κραταρχοῦντι ἐδέησε στεῖλαι τοὺς ἀποσχκευα- 
Ὶ , Ἅ 

σομένους αὐτήν" καὶ δὴ πλείστων καταπεμφθέντων, στέλλεται καὶ ὁ Μανιάχης 
- ᾿ » " ᾿, 

Γεώργιος ἡγησόμενος τοῦ «παντὸς ἔργου, ὅσα καὶ τῶν εὖ γεγονότων ἀνὴρ 

στρατηγίαις ἐνδιαπρέψας χαὶ ἀρεϊκὸς φανεὶς τὴν χεῖρα καὶ περιδέξιος" τού- 
“ ἡ 

τῷ τῇ νήσῳ «πρροσεπιβάντι προσγίνεται χαὶ στίφος ἕτερον στρατιωτιχὸν, ἐκ 

τῶν τῆς Ἰταλίας συνειλεμένον μερῶν, χεκελευσμένον ὃν καὶ τοῦτο πρὸς τοῦ 
τ: , ω χρατάναχτος" οὗτοι συμφορηϑέντες ἀρχηγὸν ηὔχουν ἐκ τῆς οἰκείας ἐθναρχίας 

τῶν Τίνα Βρἧηοῦ τὴ καὶ Γενναίων᾽ 'Ῥομπέρ]ος ὄνομα τῷ ἀνδρὶ , Μπισκάρδος τοὐ- 

πώνυμον" καὶ Ἰῷ Μανιάκῃ συνέϊέϊχαγΐο, ὑπ αὐτὸν Ἰελοῦντες, καὶ Ἴοῖς ἐναν- 
τίοις διηνεκῶς συμπλεχόμενοι. 

οἵ ρυίογο νη θη ον ἃ6 αἰ] αἰ ΓΙΟΥ͂ ΘΟ ΠΟΥ ἴα. ΡΓΟΘΘ]]ὰ ἰπῖ0 ΘΒ ΓΠΓΒ015. Πηαχὶ- 
Πηᾶ5. ΤΠΠΑ͂Ι αἰ] ΟΠη65. [Δπ| ΠΌΪΠ15, ᾿ἰπδισαηΐθ ἀδθοΠΘ., ΠΟΙ ΠΟΙ ἰΟἢΪ5. ̓ ηἰτππὶ Πᾶηο οἁα- 

β8η}) ΠπαΡυΐ,. Οοηβίδηιϊηο ΜΟΠοΙηΔΟΠΟ ἱροῦ ὶϊ! βοθρίγαμη ἴθηθι! τη] ἃ]1ἃ βι θογὰηΐ 

ΡΕΪποϊραΐσαπη φθηθγα., ΟΡ ΠῚ ΟΠοαϊθηια ΔΔἀΙοίογ απ, ἀγΡίατα νἱάο!οοὶ, γοσίοησμ, 

᾿π5 0] ΓᾺ ΠῚ, αἰ νουβα 16 ΘΗ τη, ἴῃ τϑρίαπι ραἰ τη οπΐαπὶ δἀβοιγαμη., ᾿γορίθγθα 

«πο 'ρ586. 50] ἸΠλββιπηα ροϊθηϊα ΡΟ]]ογοῖ., οἱ ΒρΡΓΘΠΊΔ ΠῚ ἴῃ ΟΠΊΠ65. δΔυοσίου ἰαΐθηι ἰ6- 
πογοί. Τη 18 αὶ βοῦν] 6 ἱπραπῃ θγοθαηὶ., 5᾽οα]οῦιπλ φύοααθρ ἰπβαϊα σοηβοΡαίαν ; 564 

δὰ πρὸ ΠΙθογα πθὸ ἰυϊο {Ππ4 σοβίαθαϊ : Πα θοαὶ Θηΐπλ ἰμβι ρον οοηἰΓαγίαπι Ἰπ4 ἃ ΡὰΓ- 
Ῥαγοα ἱπουγβίοπθ ἱπραπι. Νάτη]ι6. Αϑαγθηὶ ὁοχ Ορροβίία Γῖγα τηδυ  πλ0 οαΓϑιι ΒῸρ6- 
γϑηϊθηΐο8., ᾿ρβϑᾶπι ΟΟΟΌΡΑΡΟ. ΠΙΓΟΡΔηΪΟΡ ; οἵ τηοᾶο βᾶθνα ἀδηγηὰ ἰπ ον θα πὶ, τη040 56 

ἸΠαΐαΓΟΒ. ππἰἀθαπίαν, ἤχο θ᾽ ἀθπὶ Δ] οι ὲ τοπίουῖο. Ῥγορίθγοα οριβ ογὰΐ ἱπηρθγαΐουῖ 
μλ τ6γ6 110, 4] Θατη ΠΠΡΟγαυθηΐ, Ῥοβὶ 8}105. Ῥ] Γ᾿ πιῸ8, μ ΠΡ οἰἱαπη Μαπίαςθβ 60 - 
δἰαβ., «υὶ τοἵ1 Ἔχ ρα ΠΟ ΠῚ Ῥγαθοββοῖ, υἱρ ΠΟΌ 18, ἀποίαηϊβ Ἔχθγοι 0118 ΟΙάΓ 5, πιᾶγ- 
114}1 ἐουεϊαἀϊηθ ποίυβ. οἱ Ῥθγἀοπου8. Ηὰΐς π᾿ ἰπβα]απὶ ἀθβοθηάθηι βαρογυθηΐί ἃἰ 108 

4υοάαθ πΉ 118 Ρ15. ΒΘ] Οθ5., οαπὶ ΘΟ] οἰἸοα οχ Π{4}186. ραν] θι15. τηᾶηῖι, (ἱ ράγ το ΡΓῸ- 
ΡΠ τορῖβ ΠΌΠ 8. Ράγοθδηΐϊ. ΗἸ οοδιηίθβ, ἀποθηὶ Πα θαπὶ ἀθ ρρορεῖα ΝΟΓΙΩΔΠΠΟΡΙΙΠῚ 

Βθηΐθ δα 118 ΒΙ ΓΘ ΠῚ, ουἱ ἨΟΒογί8 ΠΟμΊθη., ὙἸβοάγ τι ααΐθηι σορθομίθη: ᾿πιϊααιθ ΟὨΠΙ 

Μδηΐδοο βοοίθίαϊθ, θα ομβθαπθηΐθβ, τπᾶπι8. οαπη ΠΟΒΙΙ 15 ρογροίιο οοηβουθθαηΐ. 

1) Τὰ Ἰθρθῦθ τ Π] υἱάθου ΟὈβουγαϊαπι ἴῃ ΠΟ γΟΘαθ 110 βουϊρίαγαπι. Οὐἱὰ γογῸ δὶ Ιθβογα ᾿ἰοθαΐ τὸν Ταγ" 

κρίτου γενναῖον δ Τανον (ἰϊ εἰγομιμη ἢ ιν Ὁ Ταϊοτίπι Νον ιαηλὶ ταθατὶ οοοαγτοθαμῖ. ΑΠ]ατ5. ρ58 ΠΠΠπγᾶπὲ 
Ὡ0ὴ ΘΧΡΙΙΘαΪ:, 56 ἃ Ἰδοιηδη} ἴῃ 500 ΔΡΟΣΤΆΡΙΟ ἴροϊξ, 



ἨΙΒΤΟΚΙΔΛΕ ΘΟΟΘΜΑΤΙΟΛΕ ΠΠ1ΒΕᾺ 1. ιὅ 

ια΄. ᾿Αλλ᾽ ὁ Μανιάχης ὀλιωρήσας φῶν ἐν χερσὶ .. ἑτέρου σχοποῦ, σφοδρῷ 

καὶ ἀχαθέκτῳ κιγήματι τῆς ψυχῆς τοῦ κραϊοῦντος χατεξανίςαται" τὸ μὲν ὅθεν 

καὶ ὅπως, οὐ δοτέον ἐστὶ Τῷ παρόντι μοι ἐϊχειρήματι ἔξω τοῦ λόῖου Φερόμε- 

γον, καὶ πλέον δὴ Ἴης σεμνότηϊος ,. ἄλλως τε καὶ ἑτέρων πλατυχῶς ἱστορούντων 

διαϊπελλόμεγον 1)" κατεξανίσταται χόλῳ... ἀμύνης ἀσχέτῳ φορᾷ, καὶ συσση- 

μὸν τᾶν ἑαυτῷ “εριάπτει τῆς βασιλείου ππεριωπῆς" κἀκεῖ σεν ἀπάρας συγάμα 

σερατῷ παντὶ τῷ ῥωμαϊκῷ διατριβῇ... προσεικειωσαάμενος, ἐχεῖσε τὸν Ῥομ- 
,ὔ ᾽, τ ς δ΄ ὙπΠῳ ἝΝ ᾿ 3 ᾽ ε “« Ἁ ε 

πέρτον καταλιμώανει συνάμα τῷ ὑπ αὐτὸν ἐξ Ἰταλίας ὁσλιτιχῷ, «πιστὰ οἱ 

ϑέμενον ὄρκια, ἢ μὲν εὐγνωμόνως ἔχειν, καὶ τὰς βαρβαρικὰς ἐφόδους ἐκεῖ- 

θεν ἀποτειχίσαι, καὶ γενναίως τούτοις ἀνταγωνίζεσθαι" οὕτω ϑέμενος ταῦτα 
δεύτερα πάντα τῆς οἰκείας ὁρμῆς, ἔστπευδεν ὅλῳ ῥυτῆρι καταλαβέσϑαι τῆς 

Βύζανϊος, διαπεραιωσάμενος πρὸς Τὴν Ἤσειρον" ἔμελλε δὲ ἄρα καὶ Μονομαά- 

χῳ τῷ βασιλεῖ τὸ πρὸς τὴν κατ' αὐτοῦ διαναστῆναι τάχος ὅσον ἀντισαρά- 

ταξιν' ἀμέλει τοι καὶ στρατὸν ἀξιόμαχον συναϊείρας ἐκπέμπει κατὰ τοῦ Μα- 

γιάκη σπουδῇ, τῶν τινὰ μεγιστάνων τομίαν χκαϊασ᾽ησάμενος ἐπὶ αὐτῶν, ἠσκη- 

μένον ἄρισία Ἰὰ πολέμια; εἴς Ἴνα Γοῦν Τῶν ἰθυϊενῶν πεδιάδων λίμνης ᾽Οσῆρο- 

βοῦ καλουμένης ἄμφω προσβάλλουσι τὼ στρατεύματα, καὶ συμπλοκὴ Γίνέϊαι 

τῶν πώποϊε χραϊερά" καὶ νίκη μὲν Ἰῷ Μανιάκῃ Ἰὰ πρῶτα φαιδρὰ ἐσιμειδιᾷ, 

τελευτᾷ δὲ ὅμως εἰς ἧτταν ϑανατηρὰν ὁμοῦ χαὶ ἀπόπτυστον" ὡς γὰρ οἱ τοῦ 

βασιλέως τραπέντες καταχράτος ἔφευϊον διωκόμενοι, αἴφνης ὁρῶσιν ἵππον βα- 

σιλικῶς ἐσταλμένον ἱπσισότου χωρὶς ἐκ τοῦ μέρους τῶν καταδιωχόντων, “σρο- 

δραμόντα τούτων καὶ προαλλόμενον' καὶ τῷ ἀδοκήτῳ καταπλαγέντες, ϑεῖον 

11. ογυμπηίαυηθη Μίδηϊαο65. ΓῸ5 ῬΡΔΘβθηΐθ5. βαΓΙΙΠ} ΟΌΓΔΠΒ., 4}10 5101 Ππθ ΡΓΟΡροβίίο, 

γι η] ἸῃΡθμΙαττθ ηϊτηΐ τηοΐὰ δάνθυβιβ ἱπη ρου ΟσΘ πὶ ΓΟ ]]αϊ. αν Ἰ4 ν6] αᾳυο- 
πιοᾶο., ποη ᾿ἰοθῖ πὰϊο βαβοθρίο ορϑῦὶ ἰγαάθγα.,, οἱ δχῖτα ργοροβίϊτη., ἱπαπιοὸ δὲ α] νὰ 
ΔΡΘΌΙΘΗΪ ΠΟΒΙΡῚ ΑἸ ηἸ αἴθη], ΘΥΑΡΆΓΙ : ῬΡΔΟβου ἢ 4 ἰᾷ πη Δ}1} Ὠἰδίουαλ πᾶηο Ἰαΐθ 

Θχογπάγαπῖ. ἈΘΡ6]]αὶ Ἰἴδαυθ ἰγαΐαβ, Ὁ] ΠΟ ΠἾ8. Ἰτηπηαπὶ ἱπηροῖα ἰπβιϊηοίβ, οἱ Ἰηβισηϊὰ 
οὐγηΐα ΓΟΡᾺ 18. τη οβία 5 δἀβαυγηϊξ. ΤΌμη 1ΠΠ|Ππὸ Οπὶ ὈΠΙΎΘΓΒΟ ΓΟΠΊΔΠΟ Θχοροϊί ἀἶβοθ- 
ἄοπβ, Βοθογίαση., 4πθπὶ οοηνίοῖα 510] ἰδοθῦαὶ ἐπ] γοπι., γ Πα 11 101 οὰπὶ {{8}1615 

4πὰ6 οἱ ρᾶγοθαπξ οορὶϊβ, δοοθρίο 40 60 ἰυγοι ρα ημο, [ὉΓ6 5101] ϑηϊνοϊαπι, οἱ μαὰγ- 

Ῥαγίοοβ ἰπᾶάθ ἱπουγβαβ ΡΓΟΡα βαϊ αγιμ., βίγοπιθααθ. ΟΡ Ϊγαπι. Ηΐ86 Οὐ ἰηαι158., 4 δ8 

οπηηἷὰ ἰηΐγα οἰπ8 ΒΟΟρὰπ ϑγᾶηΐ,, ΡΓΟρΘΡα αὶ οἰιιβὶβ νϑ] αἱ Πα ρθηΐβ δὰ ΒυΖαηι οσοι- 
Ραϊϊοπθηι,, ἴφοϊο ἴπ Ερίγαπι ἀθβοθηβα. Νθοθββθ ἔμ ἰσίταν αἰ ᾿πηρϑγαΐον. υἱοϊβδίπι Νο- 

ΠΟΙ ΔΘ 5 οϑἰ θυ  δάνθγϑιιβ ΓΘ] Δηΐθ5. ΘΟρία5 ΘΟηβαγσογοῖ. Οὐδ οθγθαι ἔου τὶ 90116-- 
οἷο θχϑροῖϊα, δάνθγβιιβ Νδηϊδοθηη ΠΏ 1}, ργαθροβίῖο μαϊο ἄθ ργοσουῖθιβ θαηθομο 4υο- 
ἄαπι, ὈΘΠΠ1οὰ 6. ἃγ 8 οοτορῖθ ρογῖῖο. ἴῃ αυδάδηπι ἰἴδφαθ ΟὈ]οηρα Ρ] απ ιἶ6, ρρορο Οβίγο- 
Ὀΐ Ἰαοαμα., ἅτ .0 ΘΟπουΡΡαπὶ Θχθγοϊϊαβ, ίαυαθ ραρπα Δοουεϊ πιὰ : οἱ υἱοϊογία αυϊάθπι 
Ρυΐπιαπι Μαηΐδοὶ Ἰδθία γγιἀθί ; βοῇ βοϑίγθπιο ἀθβίῃϊε ἴῃς Θχ 8] 6 πὶ βίπνα] οδάθιι αἰχιιθ 
ταγρἰβδίππαμα, Εἰθηΐπλ ἀπ πὶ ΓΘΡῚΪ ἴῃ ἔαρπι ΘΟΠΥΘΓΒὶ ἴο 8 υἰγῖ θα5 Ταρίαπι, ρουβθχαθηιὶ- 
θ05 ΠοΒιΙθι5, σορθηΐθ υἱάθηὶ θαασμι Γορα ἢ 6. ΟΥΠαία 1, ΒΘΟΓΒΙΙΠῚ ΘΧ ἐαρτοηι απ Ραγίθ 
ῬΓΟΟΌΡΓΘηΐΘ ΠῚ ὈΡΑΘΟΘἀθηίθι 16 ; 410 ἰηβρογαῖο υἶβιι δἰζοηϊὶ, ἀϊνί πα μη αυϊα οχίβιϊ-- 

1) Τιρραῖαν Οράγοηιβ δα. ραγῖβ. Τ. Π. ῥ. 756. 

οοά, ἢ, 6. ", 



«οἁ. ἴ. 7. ἃ. 

10 ΘΕΟΒΟΙΙ ΜΕΤΟΘΗΙΤΑΕ 

᾿ κ᾿ “ ΓΗ: Ἀ ᾿ “δ , -“Ὁ- Μ , Ὁ... , ὩΣ 

εἶναι τὸ πρᾶγμα ἐνόμισαν, καὶ μὴ ἄν πώποτε τῷ Μαγιάχῃ χρηστόγ' οὐχοῦν 
ΑΝ, Ἷ -“" Ἀ "» , 

καὶ στρέψαντες χαλινὰ δρόμῳ πολλῷ, καὶ γενναίῳ ψυχῆς παραστήματι χω- 
Ρὲ » - , , 

ροῦσι κατὰ τῶν ὑπεναντίων γεανικῶς, καὶ ϑᾶττον τούτους ὠσαύϊες εἰς φυὴν, 
"“Ἑ“ ’ὔ -" ,ὔ “ 

ἐντυγχάνουσι τῷ Μανιάχῃ νεχρῷ χατὰ μέσον χειμένῳ τὸ ἱπαήλατον ἐχεῖνο 
ἐπ Στὰ - ᾿ δὲ πὸ ᾿ “ " ἢ ᾿ Χιν δὰ» 

πεδίον ἐλεεινῶς, καὶ μηδὲ τὸ τυχὸν, ὡς φασιν, ἴχνος ἐπιφερομένῳ πληγῆς 
" »“ ’ὔ ΄ ΄ 

τοιοῦτον μὲν τῷ Μανιάκχῃ τέλος συνήντησεν. 
κ , » ο᾽ Ὁ ἜἜ 

ιβ΄. .ὋὋ δὲ Ῥομπέρτος ὁ τῇ γήσῳ τῶν Σικελῶν ἐνασπολειφϑεὶς μετὰ τοῦ 
ὑπ αὐτὸν στίφους ἰταλικοῦ τῶν δικαίων τῆς ῥωμαϊκῆς κληρουχίας ἀντέσχε- 

“Ἢ , “ 

σϑαι. τῶν συμβάντων ἐπεὶ κατήκοος γένοιτο, τὸν καιρὸν ἕρμαιον ἡ γησάμε- 
ΕἾ -“ , 

γος, ἱταλὸς ὧν, καὶ Ἰοιοῦτον ἔχων ὕφ᾽ ἑαυϊὸν σύσϊίημα ο]ραϊιωγικὸν, ἰδιοποι- 

εἴται τὴν νῆσον" χαὶ πᾶν ὃ τῆς βασιλείας ἐκεῖσε δικαίωμα κατὰ πολλὴν τοῦ 
, » , Η ϊδ ς -“ -“"Ἢ Ν 3 εἰ δὶ 5, Ἁ 

χωλύσοντος ἐρημίαν εἰς ἴδιον ἐἑαύτω χληρον χαὶ ἀρχὴν ἰδίαν μεϑίστησι, καὶ 
»"ῺηἊὉ "ωῚ΄ "»" ’ τ 

νεανικώτερον τῆς χατὰ τῶν ᾿Αγαρηνῶν ἀντιδικίας ἀντιλαμβάνεται, ὅσα καὶ 
Ἑ. «" ἰδι Ἀ ᾿" δ Ὁ ᾿ 7 3 εν δὲ » Ἁ 1 
ὕπερ ἰδίου τινος, καὶ μὴ ἀλλοτρίου, μαχόμενος. Οὐκ ἦν δὲ ἀρὰ πρὸς ληθης 

ταῦτα γενέσθαι τῷ τὴν βασίλειον σκηπτουχίαν ἰϑύνοντι" τῷ τοι καὶ φροντί- 
σιν ἑτέραις ἀσχολουμένῳ, καὶ μὴ καιρὸν ἔχοντι πρὸς ἀνάῤῥυσιν ἐπειχϑῆναι 

τῆς Σικελῶν, τῷ καὶ πᾶσαν εἶναι ἀνάγκην, διαλοῦν οὕτω πόλεμον ϑεῖναι 
Ἀ 35 λ ΄, Ἁ 2 ψο. ἂ “ἢ Ἂ -“᾽ δ 7, 3 ΄, θ 

πρὸς ἄμφω τὰ γένη τοῦς ἐκ τῆς Αγαρ καὶ Ἰταλοὺς. τῶν δ}Ὺὲοντων ἐλογίσθη 
᾿ ""» ᾿ τρόπον ἕτερον μεταχειρίσασθαι τὰ τοῦ πράϊματος" καὶ δὴ στέλλει πρὸς τὸν 

σ᾿ ; «ε ᾿ 3 , δ δ Ὁ π ᾧ ᾿ ΄ Ἁ ἐδ 

τῆς πρεσβυτέρας Ῥώμης ἀρχιερέα, τὸ δρᾶμα “σὰν ἀπαγγέλλων, τὴν ἀοὶ- 

κίαν ἐπεγκαλῶν, τοῦ τυρανγήσανϊος τὸ οἰκεῖον χαταβοώμενος, καὶ παρ᾽ αὐὖ- 

τοῦ τινὶ τρόπῳ τὴν ἐχδίχησιν ἐκχαλούμενος, ἅτε καὶ ἐγγειτόνων ὄντος τῷ 
Ε -“ ͵ δὲ ᾿ ᾿ ᾽ - . ᾿ -“ ᾿ " “ ε 
ἀδικοῦγτι, τούτῳ δὲ τὴν φυλὴν ἰταλῷ, καὶ παρὰ τοῦτο τὴν πρὸς ἅπαν ὑπα- 

ν ,." , “᾿ς ν Ἣ ΤΟΥ, : “ - 1} ες ᾿ ΄ 
κοὴν αὔτῳ ὥλεον των ἄλλων ὀφείλοντι" ταῦτα τῶν Αὐσόνων ὁ τὰ σχήτστρα 

τηᾶγαηΐ,, ΠΘΩῸ6 απίδοὶ ἰουΐαββθ ργοβρογιπη. Πα α6 ΠᾺΡΘΠἾΒ5 ΘΟ ΘΓ ΒἾ8., ΠΠΔΡΏΟ ΟἸΓΒα 

ΒΙΓΘΠΠΟΘΌΘ ΔΉΪΠΪ ΓΟΌΟΓΘ Δανθγβα "05 ΓΟγ ἴον ἱπναάαηῖΐ ; οἰοααθ 1115 'π [αραμν {γιι8]8, 
ἴῃ Μαμπίδοθμη πηοῦϊα τη ἱπουῦγΡαηΐ, τη ϊο ἴῃ ΟΑΠΡΟ τ ΒΘΓΑ ὈΠΠ 6 βιγαΐαπι, βἰηθ ἃ}}0 

αἰ αἰαπὶ γα]πογὶβ ἀοοορίϊ νοβιϊρῖο. Ηΐὸ (1: Μαπίδοὶβ Πηΐβ. 

12. Βοβεογίαβ ἁυΐοπι, 4αϊ ἴῃ 510}}1ἃ το]ϊοῖ 5. ἕαθγαὶ συμ βαθίθοῖο 5 ὲ ἰ18]}160 δἃρ- 
γηΐη6., ΟὉ τοπιὰηὶ ἀοίβπἀθηα ἱπηροῦὶϊ ἰᾳγαὰ., ἀθα 118 Φαὰθ δοοϊάθγαηϊ., ρϑυ! ἀοηθι πὶ 
Ποο ἰθπιρι5 ᾿πἀ!οα 8, ᾿ϊ8} 5. ῬΓΪΠΟΘΡ5. οατὴ οϑβοὶ, [] 116 βθοαπιὶ Πα ΘΡοὶ τ]ὰ 6 ΠῚ 
ΤηΔΠΠΙ, ᾿ΠΒ.] τὴ 5:0] υἱπάϊοαϊ, οἱ οπιηΐα 1ΠΠ1Ὸ ἸπηρΟΓΑΙΟΓῚΒ γα, ἴῃ θη .]}1 νθίδη [0Π| 

50 Ππ]π6, ἴῃ βουΐθπι βυδπι αἰ ΠἸΟποιη 6. οοπυθγιῖ ; [ον υβαὰθ Αράγθηΐβ γοραυρῃηδῖ, 

αἰροὶθ αυὶϊ ἴᾶπὶ ΡΓῸ 88, ΠΟῸΠ ἸΪθπᾶ, γ ἀθοουίαθαι. Οδιθγοαυΐη μᾶθὸ ΟὈ] νἱοηὶ ἱγᾶ- 

ἀϊϊασιβ. ποη ογαΐ 18. υὶ ἱπηρθναϊογιιπι βοθρίγαπι ἰθπθθαϊ. Οὐαπὰ ἰᾷπιθη 1115. οαΓΙ5 αἱ 
Β!  ποΡοῖαΡ., ΠΘΩῸΘ Ἰἀοπθαπι ἰθηρ5 Παθογοὶ ἱπουμη 6 ΠῚ δ 5101 6 ΓΘΟῸρΘΡ Δ ΪΟΠ6Π1, 
αυΐα ῬΓΟΓΒῚΒ οἱ ἤθΟΘβ86. [υϊδβοὶ ἀαρ]εχ Β6]] πὶ σογογα οοηϊγαὰ αἰγαηααθ σϑηΐθπΊ Εἴ 

Ἀραγθπουιπὶ οἱ ΠΙΆ] ογαπι., ραϊανὶϊ 5.0] ορογίογο ἃ]10 ποάο ποροιίαπι αὔρνοαϊ. ΜΙ 

ἜΡΡῸ Ἰδραϊοποῖι ἃ βοηίογὶβ Ἀούμδθ ρομι!ῇοθπι., τοπὶ δοίαπι ΘΧρΟπθηβ., ἰπἰ φυϊ θπι 

ΟΥΠΉΪΠΔη8., ἦ(θ 60 (υἱ ἱνγαπηϊάθ τοίη βυδπι) ΘΟ ρανογαΐ Θχροϑίυ!δη8, οἱ ἃ Ροπιῆοο 

ἀυοδαμημοᾶο τοραγαϊϊοπθιη ἰηϊαστίαθ οχίσθηβ, αἴροῖθ χαὶ ἰηϊανγίαμι ἐδοίθπι! ῥγοχίπιαβ 

αββοῖ, βϑηΐθ ἰ18]0, οἱ φαΐ ρυδοίογεα οδϑαϊθηιϊίαπι ἱρϑὶ ργᾶθ οί ἰβ ἀθθθγοὶ. Ηᾶθὸ Βο- 
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χρατῶών' ὁ δὲ τῆς ῥωμαϊκῆς ἐκχλησίας τότε τὴν προστασίαν λαχὼν ἢ, περὶ τὴν 

αἴτησιν νωϑρότερος τοῦ δέοντος γεγονὼς, καὶ ἀναβολαῖς οὐκ οἷὃ ὅπως χρῆ- 

σάμενος" (πέπεισμαι δὲ ὡς διά τινας προηγησαμένας αἰτίας, ὁποῖα φιλεῖ 
συμβαίνειν μέσον ἱεραρχῶν καὶ ἀνάκτων τοιούτων, καὶ μάλιστα τὴν ἑκατέροις 

ἀνήκουσαν ἰσχὺν περιόπτων.,. καὶ πολλοῖς διειργομένων ἔϑεσι, καὶ ταπιχοες 
διαστήμασι) τὸν τοῦ βασιλέως ὑπανάπτει ϑυμὸν, τὸ σφέτερον συμβαλλομέ- 

νου, καὶ μηδὲ πρὸς ὀλίγον τῆς ἀνεγδοιάστως αὐτῷ προσδοκωμένης ἐκιτυγ- 
χάνοντος ἀντιλήψεως. 

εἐγ΄. Τοιϊαροῦν μελέϊώγίαι χαὶ πάλιν καταϊομαὶ Ἰοῦ Ἰῆς ἐκκλησίας ἑνιαίου 

σώματος τοῦ Χριστοῦ" συσκευάζονται καὶ αὖ χωρισμοὶ τῶν ἀπὸ Χριστοῦ 

κεχλημένων ἀμφοτέρων ἐθνῶν συνεφάστεται τοῦ ἔργου διαφερόντως ὁ τηνι- 

χαῦτα τὸν «σατριαρχικὸν ϑρόνον χατέχων Μιχαὴλ τοὐκίκλην ὁ Κηρουλά- 
,ὔ Ἃ 3 ,ὔ Ν 3 χ, ΄ὰ ΄ ΨΦ ΤᾺΝ, « Ἁ ρ, ρίος, σάλαι μὲν ὠδίνων τὸ ἀπὸ τοῦ Πάτα διαῤῥαγῆναι, ὡς τὸ πρωτεῖον 

ἰδιαζόντως κληρώσαϊϊο, μὴ παραχωρούμενος τούτου καϑόσον ἐφίετο συνε- 
λεύσει καὶ ἑνώσει τῇ πρὸς αὐτόν' χαὶ τὸ ὁποσοῦν ἀνακρίνεσθαι, ἐν δεινῷ 
τιθέμενος καὶ οὐ φορητῷ᾽ ἐπεὶ λοῖος 5), καὶ λόϊοις ματαίοις ἐν φαντασίᾳ [6- 
νέσϑαι τοῦ κατ ἐκεῖνον ἐλλαμωρυνθῆναι τοῖς ἐρυϑροβαφέσιν ἀπήχϑη" τότε 
δὲ τὴν ὠδῖνα λύσας καὶ κυοφορήσας τὸ συλληφϑὲν, τοῦ καιροῦ μογονουχὶ 
ἐπιστάντος Ἴῆς εἰς φῶς Ἰοῦ ὠδινομένου παρεισφορήσεως, ἡνίχα καὶ κατὰ τοῦ 
Πάσα βασίλειος ἀγανάκτησις ἔνϑεν κορυφωδεῖσα καταφέρεται ῥύμῃ “πολλῇ 
τῆς ἑγωτικῆς ἀλληλουχίὰς ἑκατέρων ἐκχλησιῶν, κἀκ τινῶν συμπτωμάτων κοσ- 
μιχωτέρων τὰς ἀρχὰς λαβοῦσα τῶν αἰτιῶν, τὰ ἐχκλησιαστικὰ τέλεον διὶϊ- 
στᾷ, καὶ εἰς παντελῆ συνελαύνει διάλυσιν" καὶ ἃ σύνοδος, ὡς ἐλέχϑη,, τοσ- 

ΤΠΔΠΟΡΙΠῚ ἱπηρΘΓαΪΟ}. Οὐἱ γΘΓῸ ΤΟΠΊΔΠΔ6 ΘΟΟΪ βίαθ ἴθ πο ΡΓάθογαΐ,., ἀθάπ0 ΒΘΡΏΪΟΓΘΙΩ 
Ροβιίυ]α 8 86 ργδθθυῖ ( ραϊο ΟΡ ΔΠΠ4αα5 ργϑθυΐαβ Οὐδηβαβ, (πι88 ἰπίθν δη δι! 5 δἴαιιθ 
ΓΘΡῸΒ ΠΟΡῚ ΒΟ]Θηΐ, ΡΓΑΘΒοΡΕ ΠῚ ΡΡΟΡΥΪὰ πΠιιτη πο πα 16 Ῥοϊθητα Βρθοί Ὀ ]Θηλ, οἱ ται 15 
αἸΠδγοπιθβ σπου 8 ἂς Ἰοοογαπι ἱπίθγυ}}}18). Ἐὰ βρΟΓΡῸ ΤῸ5., ἱπιρογᾶϊουῦ 8. βιοοθηαιῖ 
ἰγᾶΠΊ., 41ΠῚ 518 ΠῚ) 510] γϑηλ τοροῖϊς, πράπθ ἰδυηθη Ὑ6] τα πἰ πα αΠ ΔΕΧΙΠ τα ἱπηροίγαῖ, 
αυοά 5ἰ θ᾽ πιθὶ ἱπα ἰἰδηϊον θχρθοίαθαι. 

18. ἘΓΡῸ ΓΡΒιΒ σΟρΊ πίον ππῖπβ ΟΠ ΓΙβιΪ οοΡ ρου ΐβ, βῖνο δοοϊθοίαθ, ἀἰνιβίοποϑ: Ρᾶ-- 
ΓΗ ἀθηπὸ βθοθββίομθβ αἰγίπβαιθ σϑηϊβ 46 ΟΠ Ρίβι! ποιιῖπο ἀϊοίδο. ὕτροι ορὰβ ἵπ 
ΡΥΪπ}18. αἱ ὰπο΄ ῬΑΙΓΙΔΓΟΠΔ]Θ ἢ βοάθπι ἰθπθθαὶ ΜΠΟΠΆΠΟΙ οορποιηθηΐο (δα ανίαδ, 4] 
ἱδτηαϊα ΒΘραγ ΔΙ] ΟΠΘ ΠῚ ἃ Ῥαρὰ πηο] Θθαΐαν, οἱ 5101 ρυϊτηαῖιπι νἱπαϊοαγοῖ., οαΐαβ. νοιΐ 
ΘΟΠΊΡΟΒ βθτὶ πὸπ Ῥοΐθγαι:, τηδπθηΐθ οπὶ Ῥᾶρα οοποογαϊα οἱ ππίομθ ἃ βίπια] ἀαυΐὰ 
ἀαδΆ θὲ Δ] αᾶ πο ὈΘηβαγατα ῥραϊϊ, το] ϑβί θη βι δὶ ἱσάϊοαθαὶ οἵ ἰμιοΙ θΡα Β116 : νᾷπΠῸ 
ἀθηΐααθ ἴῃ δὰ Ρῃδηϊαβία ἀθβι ογῖο []σ ηαϊ ἀθααθ ἂο 116 ΡαΓΡαΓοἷβ ΘΟ] ον θιι5. 80- 
ἀποθραίαγ. Ταπο αἴθγο {ααβὶ τθβοϊαΐο οΟποθρίυμη ῬΘρθε:, ἱπβίδηϊθ νυ] αἱ} ἰΘΠΊρΟΓΟ 
Ραγιὰβ ἴῃ Ἰχθοπὶ θα πα θηαϊ ; ἅπιηι βο ΠἸοοὶ τθρία ἴῃ Ῥαρὰπι ἱπα!ρηδιϊο. σγανὶ [απηθη 6 
ἱπηρθῖα ἔβγθθαι αν Δάνθυβιιβ ἀπ θαγαπι δου! Θβί ΔΓ Πη ΘΟΙΏΡΑΡΊ ΘΠ, : θα Οὐἀΐαη) βυμηρία ἃ 
ΠγΙΠ Δ Π18. οὐ 818. ΟΥ ΘΠ, ΓΘ ἀθπγτ ΘοΟ  Θϑἰ αβ ο ὴ αἸΠ]δοογαν, οἱ δα ομπηηἰ πη Δ πὶ 

1) Εγδΐ Ηἰς 5. 160 ΙΧ, χα δὺπὶ ΠᾺ]Ϊα6 οουία ΝΟΥ Ππἰ5 ΒΘ] ΠῚ Βοβ51ξ πβ]ὰθ δά 518) ἀρ Β6π6- ΔΘΒΓαΠῚ ΟΡ Ια ΘΠ, --- 2) ΤᾺ οΟάθχ,, ΠοΠ βἰπθ φιδάδῃι ἰδηιθπ ΠΠ αγᾶ. 

6 πρσοστεαϑοντ σποναρεν πεικκξασαττ .........ς 

Ἐε τ τευ Ὁ- 



8 ΘΕΟΠΟΙΙ ΜΕΤΟΘΠΙΤΑΕῚ 
"»“»“2᾿ Ἄ ἰπες ἐ 5 3.8 τοα. 1. 7.5. Οοὕτων ἀρχιερέων ὁμηγύρει συγχροτηϑεῖσα Φωτίου τὰ πρώτα φέροντος ἐσπέῤ- 

᾿ ΄ ᾿Ὶ "Ὁ "“ ,ὔ ᾽ὔ ῥωσε ἐποικοδομησαμένη καὶ βεβαιώσασα, καὶ πᾶν τοῦ μέσου σχάνδαλον 
"Ὁ ͵ἅ 

"»Ἅ“ ͵ὔ ε ἀποῤῥίψασα κανονικῶν ἐχϑέσεων ἀποφάσεσι, ταῦτα Κηρουλάριος ὁ διαληφ- 
“ - ΄ ᾿ « ΄ ε μα 3 ϑεὶς πατριαρχικῶς προϊστάμενος, καὶ τὸν καιρὸν ἁρπάσας ἀπαξαπλῶς ἐκαι- 

Ἁ ῃ , 3 , νοτόμησε, καὶ συνέχεεν, οὐκ ἐξετάσεως δεηϑεὶς, οὐ δικαστηρίων, οὐ λόγων, 
Ε ΄ , Δ ΄ Ἁ 2 ἰὴ 2 ΄ 5. .- ἘΣ ᾽ οὐ συνελευσεων, ἀλλα μοόγης τύυχον ἐπιταγῆς ἐγγράφου βασιλικῆς, καὶ μετ 

"»" "- "Ὥ᾿ ς “ ἝὮ ,ὔ αὐτῆς συνάμα καὶ λοιποῖς ὑπ᾽ αὐτὸν τελοῦσι ἀρχιερεῦσιν εἰς βραχύ τι πάνυ 
-“ “ Ἀ -» δῶν. “ ΄,ὔ ᾿ στεγουμένοις τοῦ ἀριθμοῦ, τὴν ἐκχοιὴν τοῦ ὀνόματος τοῦ Πάτα παραυτὰ 

Ἁ Ν ᾿»οἙἜ “"“εοὦῷρ ᾽ὔ "Ὥο» “᾿ “σοιησάμενος, καὶ τὸ “ἂν ἐγτεῦϑεν δραματουργήσας τοῦ σχίσματος ἔχ τοτε 
-“ » ᾿ - ᾿ »-» ε κραταιωδσέντος ἐπὶ χάχῳ τῆς ὑμετέρας ἐπικρατείας καὶ γενεᾶς καὶ τῶν ἡμε- 

ΕΙ “ τέρων οἴμοι πραγμάτων ἁπλῶς ἘΠ ὼ 
ιδ΄. Τὰς γὰρ τῶν ἁπάγϊων ἐπιστατικώτερον διελθὼν ὅσα τῶν ἀνέχαϑεν 

᾿ ἱσϊορηθἐνϊων βίβλοι διαϊορεύουσιν, οὐκ εἴσεται παρευθὺς ὡς ἐξ ἐκείνου και- 
Ὡ»" ᾿ “ 5 ,ὔ " “Ἢ ἄγννῃ “Ἢ ροῦ εἰς τοὐναντίον εὐχληρία πᾶσα ῥωμαίοις προὐυχώρησεν: οὐ τοῖς ἀπὸ τῆς 

»“ Ἀ -“ ΄ " ε Υ̓ ᾿ ᾿ πρεσβυτέρας δὴ φημι Ῥώμης, ἀλλὰ τοῖς ἀπὸ τῆς νέας καὶ ἡμετέρας" ᾿μὴ Ἀ ,ὔ 3 - "46 ᾿ » ΕῚ Ὁ“ Χ Γ. ω κα ἰδ “- γὰρ σύϊχυσις ἐντεῦϑεν ἑπέσϑω τίς τῷ ἀχροατῇ,, τοὺς λόϊους εὖ εἰδότι τῆς 
“ἢΣ΄᾿, »"» "εου "»-"΄ὭὮ 

5“ ὡ΄ »"Ὁ᾿ ͵ μιᾶς ἀμφοῖν κλήσεως τῆς τε Τῶν ῥημάτων ἐννοίας Τοὺς εξ ἑκαϊέρων Τῷ λό- 
“ 

,: γῳ διαλαμβανομένους “ΦΞἿαριστώσης ἁπανταχοῦ, καὶ μὴ ἐώσης παρα τὴν ὁμω- 
νυμίαν, αὐτόν πόΐε σφάλλεσθαι 5). Τίς, ὅπερ ἔλεῖον, ἐνδιαϊρίψας παλαιοῖς διη- , "»" -" ,ὕ 9 “ ΕἸ ς ᾿, ἰρε « ες 5» Ω γῆμασι τῶν ταῦτα συ]εΙραφότων ἀνδρῶν οὐκ εἰδοίη διαφαγῶς, ὡς ἐξ ἐχεί- 

βθοθββίοηθιῃ ἀθάαχί!. Νὰπὶ φαὰθ βυποάαβ, τὶ ἀἸοί απ δὶ, ἰοἱ θρ᾽βοορου ἢ ΠΕΠΊΘΙΟ 
οοηῃάρηβαία, οοηγοοδηΐθ ῬΒοιΪο,, ἀραϊποανογαῖ, γοβογανδγαῖ ἃ. ΒΔ ΠΠΠνϑυαὰϊ, τοπιοῖο 
ὉΠΊΠΪ ΡῈΡ οἀΠΟΠίοαΓαμη ΟΡαϊ παϊ! Ομ αι ἀδογοία ΒΟΔη6Ἃ14]10, οὰ (γα αγὶ5 ΡΓδθαϊοίι5. ἴῃ 
ῬαιΡΙ ΡΟ} οαϊιΐηθ οοηβεϊ αἴ, ὁἀρία! [ΘΙΡΟΡΘ, Οπγηΐηο Βα ΡΥ ΡΠ ρον παἰβουϊψα6, 
ὮΜΟ Θχαπηΐηθ Δ θῖ[ο., πὸ ἱπάϊοῖο, ποὺ αἰβοθρίαι!οηθ, ΠΘ 6. ΘΟΠρῬΘΒβα ; 564 τιπῸ 
ΡΓΡΟΪαΐο ἱπηρογαιουῖβ βοῦίριο τηδπάαίο : οαἱ ἔγοί αι » πὰ ΟΠ, ΓΙ αΪβ 40 οἱ βαθογαηὶ 
Ρᾶιοβ ΟρΡΙ 40 ορίβοορίβ, δ δχίριαιιπι ρίαηθ παμπθγαμπι γα δοί β ν Ῥᾶρᾶθ ΠΟπΊΘη 500 
ἄθ!θὶ., ρ᾽θῆδπι μΐηο ἱγαροθάϊδηι βο ἰβπιαιῖ5 ΡΟΓΆΡΘηΒ, 40 Οχ 60 ἰθιῆροιο ἴῃ 46- 
{Ἰτηθηϊ αι δα! πωβίνὶ Πρ ΓὶΪ δίψα. παι] ηΪβ, ΠΟΒΙΓΑΓΌΓΩΠΖΙΙΘ ΓΟΙῸ} ΟἸΠἾ ΠῚ, ἢΓΠ)Ϊ- 
ἴαῖθηγ δΔοσθρὶξ. 

11... Οὐδ ΘηΪ πὰ Ρᾶϊΐο οοπῃβιἀθγαι 5 ῬΟΓΟΌΡΓΘΗΒ. 4πδ 6. ΒΟΡΙΡΕ ΔΠ Ια [5 ΠῸΡῚ πᾶρ- 
ΓΔη, ΠΟῊ βίαι "ἢ ἀρῃοβοαὶ, {π04 οχ 110 [ΘΙ ΡΟΓΘ ἰοΐὰ ἴῃ ΘΟὨ ΓΑΓ πὶ γοῦβὰ δὶς πο- 
ΤΔΠΟΥ ΠῚ) ΡΓΟΒΡΘΡΙᾺ5, πο {Π]ΠΟγαπὶ ἀἶοο βθηϊογὶβ Πομπιᾶθ, β64 ποβίγαθ ΠΟΥ͂δἃΘ ; ΠΟΙΟ 
ΘἢΪπι ΘΟΉ[ὨΒΙΟΠΘ πὶ Δ] μὰ ἴθι ΒΟΥ εὶ » 40] οαυδβδπῃι Βοϊαϊ ἀπΐπ5. ΔΙΏΒΟΓ πὶ ρο- 
ΡαΠΟΡα ΠῚ ἈΡΡΟΙ Ια ἸΟη15., οἱ 404 γϑγβοραπι υἱβ ἢὰ ὈΓΓΟΒΟῈΘ. ἴῃ ΟΦ Θη40 5ΘΠΊρΟΓ οομη- 
ΡΙΘοιίτανΡ, αὐ ΠΟπηΟτν ΠΉΪΔ6 ἰἄπηθη οα δᾶ ΠΟΙ 5ἰπαΐ ΘΡΓΆΓΘ, Ουΐβ, αἱ αἰθθαηι, ἴῃ ἀπ {85 

1) ΒοΠοΙΐοη. Ὅρα πῶς ἐπὶ καχῷ τῆς ἡμετέρας γενεᾶς ἐγένετο ἡ ὠποχοπὴ τοῦ ὀνόματος τοῦ Πάπα ὑπὸ τῆς ἀνατολικῆς ἐκκλησίας. (ΘΡΌΪΑΥΙ 560} 8τηδ οι} [ΔΟΙΠπ5 Ἰορῖταν δα ἢ Θῃ ἰοιι ἢ δραὰ ΑἸ]αΐϊαπι ἀθ οοηβϑησβα 1}. Π. οὰρ. 9. Θυΐπ δάθο ἰρβιιπὶ βθραγαιοηῖς ἸΔΟΡΥΠΊΔΒ}16 Θἀϊοίαπη 80 60 ἱῃ «δι μογ θοἰπὶ ΘΡΙΒοΟροΥπ ΘΟΠΟΙ 0 ΡΓΟΡΟΒΙ ΠῚ, ΟῚ δἰ ηθ. ΔΙΙΟΥΕΠῚ 411 (ΟΠΒἰΔΠΕΪΠΟΡΟΙΪ ἀἄθγαπὶ ργδθβα! απ, αἱ ἰδὶ ἀἸοϊταν,, δἀϑ! ρα] οΠ6 , ΤῈ - οἰϊαταν 80 Θοάθηι ΑἸ]αἴϊο 46 1} γῖ5. δορὶ. Ογδθθογπὶ ἀἰββογε. ΠᾺ δά. ρᾶνὶβ8. ῥ. 161. 5666. 
2) ΝΟΙΙΒΒΙ πλιη} δβῖ, Ὀγζαιεϊηὶ ἀΌΟΩᾺΘ. ἱπηρο νυ ΠΟΠΊΪΠ65., ΤΟΠΊΔΏΟΥΙΠῚ ΠΟΘ ΘΟΠΒΘΥΥΆΒΒ6, Τρϑὶ οἰΐαπι ΟΡ Θπία] 65 ὈγΖδη τ ἤτι ἢ ἱπη ρου! α ὴ γΌΪΒΟ ΓΟΠΊΔΠΙΙ ἴπ 511}5 ΒΟυ ρτῖβ Δρρθ!]δηΐ » Β[ ΒΟΙΠΔΠ) ΡγῸ ΒγΖδηίίο 80. 1} πΐ. 

" " {ἂν ᾿ Ρ ποτα ᾿ Γ“’- 556᾽. 5' Κ΄ ᾿ 

Ἔα ἈΝ ἃ ἃ ἃ ἃ ἃ ἃ ἃ ἃ ἃ ἃ ἃ ἃ ἃ ἃ ἃ α ἃ 
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γων ἄρα τῶν χρόνων, ἐν οἷς χαὶ Μονομάχος ἦν τὴν βασίλειον διεξάϊων ἀρχὴν, 

ἀνωμαλία πᾶσα τοῖς ῥωμαίων ἐπηκολούθησε πράϊμασι" καὶ συνιόϊᾷ μοι πρὸς 

τοῖς ἄλλοις τὸν λόϊον χαὶ Πέτρος ᾿ΑὐἹιοχείας, πρὸς αὐτὸν ἐχεῖνον ἐπισϊέλ- 
λὼν τὸν Κηρουλάριον, παϑαινόμενος ἐπὶ τῷ Ἰῶν ἐκκλησιῶν χωρισμῷ, καὶ 

Ἰαῦτα ποὺ λέων Ἴῆς ἰδίας ἐπισϊολῆς, μή ποῖε διὰ Τοῦτο Ἰὰ ἡμέτερα ὡς ἐπίπαν 

οὐκ εὐοδοῦνται στρατεύματα τ). Καί τοιῖε μιχρά τινα πάνυ τῶν πολλῶν οὗτος 
χαὶ μεγάλων χαϊιδεῖν ἐπεφθάκει, ἃ ῥωμαίοις ἐπεισπεπτώκασιν᾽ αὐτίχα γὰρ 

τοῦ τότε καιροὺ παντελοῦς ἔργον ἀλλοτριώσεως τῆς αὐσονικῆς κραταρχίας 

αὐτὴ ἡ ὀνομαστοτάτη νῆσος τῶν Σικελῶν ἔχ τοτε τῷ ἀσοσϊάτῃ Μαισκάρδῳ οοά, {. 8. ἃ, 

παγιωϑθεῖσα,, καὶ τέλεον ἀποσχοινισϑεῖσα τῶν ἡμετέρων ὁρίων, ὡς εἶ μηδ᾽ 
ἦν ποῖε: Καλαβρία «ὡρὸς Ἰαύτῃ 1ὸ ἡδὺ Ἴῶν αὐσονικῶν ϑεμάτων καὶ χαριέ- 

σαῖϊον, καὶ παάνϊα φερωνύμως βρύον καλὰ 5“), Ϊνώρισμα Ἴῶν ἡμερῶν ἐκείνων πι- 

χρὸν καὶ ἐλεεινόταϊον᾽ ἡ εὔχαρπος χαὶ πίειρα γῆ, τῶν ῥωμαϊκῶν σχοινισμά- 

Ἴων τὸ καάλλισϊον Ἱμῆμα χαὶ παμφορώταϊον, ἔϑνει Τηνικαῦτα παραδοϑεῖσα 
ῶν ἀνὰ πᾶσαν Τὴν οἰκουμένην μιαρῷ καὶ δυσσεβεσϊάτῳ., χαὶ μεάλης ἀρχῆς 
εἰς σύδϊασιν σφίσιν ἀρκέσασα., ὧν καὶ τὴν χλῆσιν ἐξιδιωσαμένη, αὐ Ῥω- 

, “ , - ἀφ᾿ ἂν ͵ ἂς τοπὰ , Ν Ξ 
μανίας, φεῦ μοι, Τουρχία πᾶσι παΐϊαχοῦ διαχηρυκεύέεϊίαι, ἐν ἧἦ καὶ Ἰὰ Ἴοῦ 

Μωάμεδ ὀργιάζεται καϑεκάστην᾽ καὶ τὸ ἑξῆς δῆλον, κἂν ἡμεῖς μὴ λέγω- 

μεν' ἃ καὶ τίς ἀξίως ἐκτραγῳδήσειε, ϑρήνων ὄντα μάλλον ἢ διηϊήσεων ἄξια, 

ἢ καὶ ἀμφοτέρων καϑαρῶς ὑπερκείμενα πολλῷ τῷ ὑπερβάλλοντι τῆς δυγά- 

μεως. Ἱερεμίαν ἔδει παρεῖναι κἀν τούτοις τὸν ϑρηνητικώτατον ἐν τοῖς βλέ- 

ὥουσιν., ἤἦ τινὰ κατ᾿ ἐκεῖνον, ἢ χαὶ ὑπὲρ ἐχεῖνον, ἐξισοῦν εἰδότα τοῖς 

Βἰβίογ8 νογβαῖιιβ ΠΟυλΐπη Τὰἱ Πᾶθο 5ΟΓΙρβογαπὲ., ΠΟ [αι πλ ρογοϊρίαὶ., απο ἃ 
ἀθίαϊθ 114 φιὰὰ ΜΟΠοιηδομι5. ἱπαρογανὶς., ἀπουηδ } α ΟΠ ηἰ πιο ἃ ΓΟμᾶ Πἃ5 τὸ5 σου εῖραϊ Ὁ 

Οοπῆγπιαΐ ΒΟ ΠΟ ΠΘΠῚ ΒΙΘΏΠΙ., ργδθίον οθίθγοβ, Ῥϑίγαὰβ. ἀυαοαθθ ἃπιϊοοἤθηιβ., δὰ δαη- 
ἄθηι 1Πὺπὶ βου θθη8 (δγαϊασίαπη., ἀο]θπβάιθ θοοϊϑίαγατη ἀἰβοϊἀϊαπι,, αἴθ. ἰΐὰ ἴῃ 
β1ἃ Θρίβίοϊα Ἰοαιθηβ: η6 ἔογίβ πᾶπο ΟὉ σαιβᾶπῃ ποβίγὶ θχθγοῖ [8 ΠᾺ]10 ΡΓΟΒΡΘΓῸ αἰδηϊαν 
Βυροθϑϑι. ΕἸ ἰδτηθη ρᾶυοα αυδοάδπι οχ τηυ 5. τηὰρπίβαιιθ Πἰΐο ἴρβθ υἱάδγαϊ., 4ιδθ 
ἘἈοπΊΔηἶβ ΒΌΡΟΓνοπογαπί. Εσοθ οηΐπὶ 40 ἰθηηροῦο ἀπίνδυβαθ Απιξοπίδο θα] θηδίϊο ἢ6- 
Ραϊ,, ἰρβἃ μᾶθο οδ᾽ θθογγίπηα 5᾽΄Ου] γα πη ἰπβαϊα ἰᾶπὶ ἴὰπι τ Ό ἢ] Ὑ᾽ξοατο Δ δρϑῖι, 
εἱ ἀθηίαιιθ ἃ ποβίγὶβ Πμῖθυ5 ἀνα δα θβὶ “σθαι δὶ ΠυμΊ Ζυ π ποβίγα ἐυϊββοῖ. (δ᾽ γία ἰπβιι-- 
ΘΓ ΔιβοΠΙ ΟΟΓΌΤΩ {ἢ 6 πηδί τι πὶ ἈΠΊΟΘΙ 58: πη 11ΠῚ, οἵ σου θηΐθηΐοῦ 5800 ποηηΐηὶ ρα] οἢγὰ ρογ- 
ΠΊΪΠΔΠ5., ἀἸΘΓα πη ΠΠΠΟΓΌΠ ΔΟΟΡθὰ ἃς τ βογγ ἕπα ἀθιποηβίγαιϊο δεῖ; [γα 15. Θὰ Ρἴπσα!θ- 
406 ΓΘΡΙΟ,, ΤΟΠΠΔΠΔΓΙΠῚ ῬΓΟΥ ΠΟΙ ΓΙ Βορτηθπἴ απ Ορ πη πὶ οἵ ἔα  αΟβἰββί πλΠὶ., ϑοηιὶ 
ἴαπο ἰγάϊτα [αἱ Ῥγὰθ οπηηΐθυ5 φυοίαυοι ἴῃ οὐρα βαπὶ ἀοιϊοβίαπάδθ οἱ βοθ δι ἰββίπιδθ, 
Θἰαι8 ᾿πβίαγ τηδρτΐ ἱπηρογὶ! δϑὲ ἢ ἃ 4υὰ οἰϊατη ποπιθπ δἀθρία, ργὸ Βοιηδηΐα, ἤθὰ τηΐ- 
δὲ " Ταγοῖα. ἃ Οπηπῖθιβ Ἀρίαι ποιηϊπαίαν'; ἰθίαυθ ΜΟ ἃ πιθ 8 ογρία 4υοιαϊο ἤυηὶ ; 
πᾶπι ΓΘΙΖυα ΘΧρ]ογαΐα βαμὶ., οἰϊαηηβὶ πΠῸ5. ΠΝ ηἰ πιὸ αἰ σα πηι : αυδθ πιϑρῖ ὁ ἰγαρίοα ἴῃ 
βοθηᾶ ἃρῚ ρβοββθηΐῖ, ἢθίῃ πηδρὶβ απ) παᾶργαίι ἀἴσπα., γο] αἰτίαυθ. Ροϊ᾽α8. ΟΡ πιασηΐ- 
τἀ ποπὶ βαδπη Ὀ]άπ6 βυρογίογα. ΗΘ οπηΐαπὴ δάθϑβθ ορογίθγεϊ ναΐυ πη «ο] θη ἰββί πη πη, 

1) Αρυὰ ΑἸ]αϊίαμη ἀδ Θοηβθπβιι 11}. 11. οὰρ. 12. ρ. 1117. το 2) (]αθτία 45] καλὰ βρύουσα. 



(06, [, 8, ᾿., 

920 
ΘΕΟΒΟΙΣ ΜΕΤΟΘΠΙΤΑᾺΒ 

᾿ “Δ ,ὕ . ᾿ 7 -Ὁ ΟῚ πράγμασι δάχρυα οὕτω γὰρ ἂν μόλις ἐτετυχήχει τοῦ καὶ ἀξίαν ὀλοφυρ- μοῦ. 
᾿ ᾿ ν ν ὃ Ἀε - ὌΝ ι ᾿ ΔῈ » Ε 

με. Καὶ τὰ μὲν κατ᾽ ἐχεῖγο χαίρου τοιαυταὶ καὶ τὸ πλείω “σαρῆκεν ὁ » ᾿ ᾿ “ον ἢ , Ν ἃς - 
λόγος, ἀχροϑιγώς οἷον χαὶ τῶν ἤδη λελεγμένων ἁψάμενος" τὰ δ᾽ ἐχκεῖϑεν Ὃ-ο ,ὔ 

,ὔ 
"Ὁ . ὰ 

ἀλλεπαλλήλως χρογιχαῖς ἐπεισφρήσαντα διαφόροις περιφοραῖς, οἷα Κύχρος τὰ -» -“ - , Α " “᾿ βοᾷ ταῦτα νῆσος ἡ περιλάλητος, ῥηγικὴν ὅλην ἑαυτῇ δυναστείαν συστησα- Ν “ ,ὔ 
9 »“» ΄ὔ ᾿9 3 .. 

μένη, καὶ τῆς ἡμετέρας φυλαρχίας ἀλλοεϑνῆ: ἑτέρωθεν αὖϑις Λχαΐα μαρῖύ.- “ 
“" 

Ά, Ἀ ,ὔ , 

ρεται τὸ τῆς χαϑ' ἡμᾶς ἀρχῆθεν ἐθναρχίας ἀϊακλεὲς χαὶ περιβόητον ὄγομα: ΄"“- 7 ᾿' 7 
"»" 

΄, 
- , ᾿ 

νῆσος ἔγϑεν ἡ Κρήτη κηρύττει, πασῶν ἡ ὑπερμεγέϑης, ἡ Εὐβοιέων, χαὶ Κερ- , ΕΙ ὕ »" , ε »“» .} δ «Ὁ ο 4 ᾿ 5" 

κυραίων, ἀλλα τε πλεῖστα “πλείσταις ἥμων ἐς δευρο χαὶ ἀπεξενωμέναις ἄρ- -“ , ᾿ ᾿ δὲ ς δί -» 7 . ς -» ΠῚ Θ 
χαις κατεχόμενα, καὶ μὴ δὲ βᾳθίαν τῷ βουλομένῳ τὴν ἁπλῶς ἀπαρίθμησιν - “ » ΄ ᾿ , “τ τ 
παρεχόμενα, ὧν καὶ τοῖς ἤδη ποσῶν ἀπηριϑμημένοις, αὐτὸς ἄχων ἐνέπεσον, 

ἢ -“ 
τ “- , ΄, » 

τῆς ἀχολουϑίας οὕτω μὲ τοῦ λόγου βιασαμένης, καὶ τῆς μνήμης ἐντιθείσης - -“ , “ »"ὝἪ , 
μου Φερισαϑὲς ἐμωύρευμα τοῖς ἐντός" ταῦτα οὐκ ἔστιν ὅτῳ τῶν ἁπάντων ΕΣ Ν Ψ φ ΝΣ “»"ὝἪ ϑ ΄“ . ὸ [2 Ἁ μὰ “Ὁ ΕΣ “2 

οὐχὶ κατάδηλα, ὡς ἐχεῖϑεν ἥμιν κατερρύη ὁσα καὶ ἐκ πηϊῆς ἄλλης καχῶν - “ “͵  Ω " “ , ν 
τῆς τῶν ἐκχλησιῶν διαιρέσεως: καὶ τούτων ἔτι «“ολλῴ περιπαϑέστερα, καὶ ΄ Ἐπ “ δ᾽ - ᾿, ἤ κ ΝῚ Δ. , ε ς 7, ἰρᾳ 

βαρύτερα. Οὐκ ἔστι ὠσάυτως ἀξυμφανες καὶ ἀϑέατον ως οἱ πλείους τῶν ἘΠ : ξ: μι μέϊ Μονομάχον Τὴν αὐτοκράτορα διαδεξαμένων ἀρχὴν, ἐν δεινῷ Τὰ Τοῦ σχί- σματος ἐποιοῦντο, φέροντες λίαν “εριαλνγῶς, καὶ τὴν εἰς τοῦτο “ροαγωγὴν , 
»“" 

εὐ ᾽ὔ 

ἀπαίσιον κρίνοντες, χαὶ «σρὸς τῷ ἀϑέσμῳ τὸ ἐπισφαλὲς ἐπισυρομέγην χαὶ 5 , ὰ 5 ἣ Ὶ Ἄὦ 4, "»"Ὗ ᾿ εὖ [2 ’ ’ ε ἣ 

ἐπιζήμιον" εἰσὶ μὲν γὰρ τινες ἀληδῶς μετὰ τὸν ῥηϑέντα χρατάρχην, οἱ καὶ αὐτοὶ τοιουτοτρόσως διατεϑέντες, ἀνεισίγνωστοι μεμενήκασι «πρὸς ἡμᾶς, ἢ τῷ μὴ σύμβολα τῆς αὐτῶν διαθέσεως φϑάσαι καταλιπεῖν ἔχ τινος ἐΓΓράφου 
Ὑ61 Βυϊο ΔΙ ιιΘπλ ἐλ] θὰ δαὶ οἱ ἱαπι ΒαρΟΡΙΌΓΘΙῚ., ααΐ ἸΔΟΓΥΠΐβ ΤῸ. δοίαβ ΘΧΔΘΖΈΔΡΟ γδ]ογοῖ ; υἱχ δηΐϊη ἢδ6 αἰβηδη ἀθρ]ογαϊίοπομι εἰς ἱπῃροίγαγοηϊ. 15, Ἀθ5 Ἰίδχιο {Π|π58. δϑίαιβ Γαουαηὶ ΘΙ αΒΠΊΟΔ  : οἱ φυϊάθηι τη] τὰ ΒΡ ΠιῸ Ποβίθυ ργδθ- ἴογς, πθο. Ὠἰϑὶ βαπληῖα αἰβτ5. Βδοΐθηιβ ποάαθ γθοϊ αι θεοῖς, Οὐὰθ γογο ἀδίηαδ ΡΘΓ νραπὶ ἰθιῃρογηι οαρϑατι ΘΟὨ Πα ΠῚ ΘΥΘΠΘΡΪ. ΟΥΡΓι8. Οαπηδὶ [Ἀπηοβα Ἰηβα- ἴὰ, ἀπδ6 561 γορίδηι ἀν παβιίαπι ἰοία σοηβι(ο, ἃ ποϑβιρα ἀἰποπθ ἃ] θηδπι. π᾿ αἰ πηα6 [65:18 ἃ4θβϑὲ Αοῃαῖα, ποβίγὶ οἱ τη Ρνποίραΐαβ Π]πβίγο ΘΟ ΘΡΡα  αμηαθ ποιηθη. Π]ΪπῸ γοῖα ἀθργαθάϊολι, ἰῃβα α απ τὰκ [πὰ 60 ποῆ ΒΌΡοΟΘα δἰ 486 Οογοντὰ., ἃ] 6 Ἰοοὰ Ρ᾽ ανπια Ρ] αΡ ἢ]Ἷ8 ἀἰθίηοδρβ ἃ Ποβίγο δἰ θη 85 ὈΡΙΠΟΙΡΑΠθ 18 οσουραία; αυδθ ΓΒ 6 Π.Π16- ΓΑΡῚ ἀὈ]ἄθπι, δἰ αἰ νθ} τ, [016 Ροβδαηΐ, “ΑΓ ΠΟΠΉΪϑΙ Δ] Φαδη ἈΠ) Ρᾶγίθη ἰην 115 ΔΙΠΘῚ, 510 ΤῈ6 ΒΘΓΙΠΟΗΪ8 ζΟβΘΐΘ βθααθία, οἱ πηθιηουίαμι με τ γι οαη 8 ἀο]ουῦ β Παπι- τὴ ἰηϊουίοῦθ. Ηδθο ἡθηνϊηὶ ονϊἀθηϊα ποῃ πη: οἱ ααοα οαάθιη ποθὶβ, ᾿ῆσηο οἱ δ]ϊὰ ἢΐ8᾽ πηι] το τ βου Πἰογα οἱ ΒΡΑΥΙΟΡᾺ., ἃ ΘΟΟΙΘΕΙΓΙΠῚ αἰνιβίοπθ., οθὰ ὃχ ἰοηΐα τη8]0- ΡΏΠΗ,, ἀν νανογίη!. ΝΟ δϑὶ ἰΐθηι ΟΡ ΒΟΙΓ ΠῚ δυΐ ἱποοση [πΠη, ΡΙθιΌβα 8 θογιπ, «αὶ Ἀ]ο- ὨΟΙΏΔΟΝΐ Ροϊδηϊαιοΐ βασοοσβουπηΐ » ΘΑ ΠΝ ΓΟΒΙ1Π) ΘΧ βΕ[Π] 556 ΒΟΠ σπηδιῖς ὨΘΘΟΙΪΠΙΠ., τη0- ἰθδἐἰββίπιθ ἃ ἔουθηΐθβ, οἱ Πυΐῃς Ἰῃ [αιβίδιη ρα η 65 ΡΟΡΒΟν ΡΠ ἐδ ῃ}, ἃς (ργᾶρίθν ἰρβϑίυβ ΤΟΙ Ὠθίαβ ) βϑγΪοΌ] Οβα πὰ ῬΑΡΙΓΘΡ δίαιθ ποχίαπ), ϑαηΐ Θη αν ΡΟ ΠΧῸΪ ροβὲ χηθηιογαί πὶ ἱπη ρ ΡἃΙΟΤ 6 ἢ, (αἱ {πδηγν]5 ἴῃ ᾿γαθαϊοία ΟΡρἰηΐοπθ {πϑυϊηΐ, τη η ἸΠΘΧΡΙΟΡΑΙΪ πηδη86- ΓΌΠΕΣ Ὑ6] συΐα ἱπδ]οία βοΐ δηΐπι ΠΟῊ ΘΟΠΊΠΙΘΠ ΠΑΡ βου ]ρίο α]ϊοαὶ, απο φαδθβίίοπθβ 
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," ΝΝ λ Ἀ ΄ ᾿ «ὦ 

περὶ τὸ πρᾶγμα συζητήσεως φανερούμενα, ἢ καὶ τὸ καταλειφθέντα μὴ ἕνα- 
"»"Ὃ "»" Ὶ Ν Ἁ ᾿Ὶ 5 ἰμε 

πολειφθῆναι παρὰ τὴν τοῦ χρόγου περιπέτειαν καὶ ῥοὴν, καὶ τὸ ἀφανισθῆ- 
"Σ᾿ “ "»" , ᾿Ὶ ε] ΨΨῈΕ ς 

ναι «σαρὰ Ἰοῦ πρὸς ταῦτα τῶν ἡμετέρων ἀγεπσιμέλητον καὶ ἀντίῤῥοτσον, ὡς 
» Ὁ ΝΆ -»“ τ ἣν 2 δε : 

ἐγῷμαι. οὐ δυσσαράδεκτον" ὧν δὲ σημεῖα περιωδυνίας ἐσχάτης ἐναργως χαθ 
δ ’ ,ὔ ς δον [2 ᾽ δ, ΄ 

ἐστῆχε καπορώμενα, τούτους ὡς ἐνὸν ὁ λόγος δηλώσει μοι. 
τς, 3, 

ι5΄. Αρτι μὲν ὁ φεραυϊὴς αὐσονάρχης ᾿Αλέξιος ὁ Τρισευκλεῆς τῶν Κομ- 
-» , Ἁ “ γηνοφυτῶν ἀνάκτων, τὸ πάμμεγα καὶ ἔξοχον ἄκουσμα, τὴν ῥωμαίων ἥκει χυ- 

3 ΄ βεργνήσων ἀρχήν καὶ δὴ τούτῳ συχναὶ μὲν καὶ ἄλλαι φροντίδες ἐγγίνονται, 
7ὔ Ἷ βασιλέων ὡσπερεὶ μεγαλεπηβόλω καὶ πολυφρόντιδι καὶ γενναίων ἔρίων αὖτ- 

ο“»“ " ι ᾿ 7 ΄ὔ »" 

ουργῷ τε καὶ χαϑηγήτορι' οὐχ ἥκιστα δὲ καὶ τὸ φϑάσαν σύμβαμα τῶν 
ἐκχλησιῶν πλείονι μερίμνῃ ἐγκχρίνέϊαι' ὅϑεν καὶ συννοίαις εἰς τοῦτο βαλλό- 

μένος, καὶ πανταχόϑεν μὴ καλῶς προβῆναι διανοούμενος, λόγους περὶ τού- 

του χινεῖ, βῆμα καϑίζει, δικαστήριον συνιστᾷ, ἀρχιερέων συναθροίζει κατά- 
-» , ’ ᾿ ο΄ ΣΪἦ ῃ »-“ , , ἢ -» 

λοῖον, τοῦ μέσου προϊείνει τὰ τῆς ἐχθοποιοῦ μοίρας, σχεϊλιάζει πρὸς Ἰαῦτα, 

᾿ἐπιβοᾶται ὡς οὐ καλὰ, διαγγέλλει 7ὸ ἐκ Ἰούτων ἀσυγϊελὲς καὶ ἀσύμφορον, 
Χ Ἁ 5 Ἁ »“ , 3 ’ 4, 3 ἥ 3, ε “ δ 

καὶ τὴν ἐχκοσὴν τοῦ Πάτα ὀνόματος τὸ ἀκανόνιστον ἔχειν ὁλοσχερῶς δια- 
“ Ἀ " »“» , »-» » 

τείνεται" καὶ ἵνα συντεμὼν εἴπω τὸ πᾶν, ἔσγιν ἡ Ἰαῦτα λεπτομερῶς διηγου- 
, Ῥ ἌΣ: ͵ ἢ , ς- 7 πιϊὰ ἐ Ν ᾿ 

μένη παρασημείωσις, ἣν ἐγὼ βίβλοις ἐϊκειμένην ἑώρακα 1), καὶ ὁ σκοπὸς καὶ 

οἱ λόγοι τούτων ἐξ αὐτῆς τῷ βουλομένῳ φανήσονται τηλαυγεῖς γ ς τῷ μεν Ὑ516: 
7ὔ ν 7ὔ ε .“Ὕ Ἢ ΨΦ ᾿ 3 Ἁ " [ φ 7 ΕΣ 

ιζ΄. Εἰ δέ τις ἀντερεῖ μοι πρὸς Ἰαῦτα, ὡς οὐχὶ καὶ πέρας ἑπόμενον ἔσχεν 
" Ν -“ , ἑ “ » Ἁ Ν,, 

ἡ βασίλειος αὕτη σπουδὴ, τὸ Ἴῆς ἔχθρας δηλονότι ἀντεισαχθῆναι Τὴν ἑνοποιὸν 

Βα 115. ἀοηοίαγοί ἢ γ6] φαϊὰ 8 βογὶρίαμη ἰογίθ θχί , 14 Παχα ἰθιηροτῦὶβ δὲ γονο]ιοηϊ-- 
Βὰ58 511 ΡΟ ὰπΔ, ῬΓΡΟΡΙΟΡ ΠΟΒΙΓΟΡαΠΙ ἴῃ Πἶδ ΤΘΡῸΒ ἱπουγίαπι.,, δὲ Ομ γα ἃ πη βθηΐθη-- 

τἰᾶπλ, φαοα παπᾶ ἱπουθα!θ}}6 ἀνθ γον. Οὐἱ ἀαΐοηι δἰσηα βαμηπιὶ ΟΡ Θαμ ΓΘΠ1 (Ο]ΟΥ 5 
τηδηϊξοδίθ ἀθάθγαηι., 608 ογαῖΐο ποβιγὰ ΡΓῸ υἱγὶθι5. ρα απὶ [οϊοὶ, 

(0, πὶ ΠΠΠοο 11} 8 Ὁ18. ἀυβοθάγομα ΑἸοχίαβ 1116 Θ]ΟΓ Οβ ββί τη, (ΟΠ ΠΘΠΟΡ ΠῚ ἱπι- 
Ῥογ ΟΡ ΠῚ. τη ΧΙ πη τλ οἵ ΘΠ ΠΘῊ ἰ5ΒΙ ΠΉ1Π5 ΠΟΙΏΊΘΏ., ΓΟΠΊΔΗΪ ἱΠΠ ΡΟ ΒΑΡΘΠἃ8. ΟαρΘδβῖϊ. 

Ηΐο οἰβὶ σοη πη }5. 8118 ἀἰβιϊ πογοίαν οαγὶβ, αἰροῖθ ῥγϊηοθ 5. σεδηάία τη ]!16η5, οἷ ΘΟ η- 
Ρίαγα τηθηΐθ ΘΟ οΐθη8., 80 τηϑρηϊΠοογαπι ΟρΡΘΓαΠπι ποίου οἱ δη βίο πα ΠῈ5 ; ΠΪΠΪ10Ὸ 
[ἀτηθη πλΐηιι85. 46 ποο 4αἱ ΟὈγΘρβθγαὶ 6 ο] 88}18. οᾶβι 50} }1οἷϊθ δἀμηοάμιη οορὶ θαι: οαΐ 
ἄυτη τηθηΐθηι ἱπίθηα!ῖ, οἱ στϑπλ ΠυΒα δ πη ΠΘΠ6 856 ΠΔΌΘΓΘ ΘΟΡΠΟβοὶΐ, ΒΟΓΠΊΟΠΘΠΊ ἦδ ρᾶ 
οομηπιονθῖ., ὑσὶ θα Πα] ἰηβίαθι., Ἰυἀϊοῖαπι οοηβιϊταϊξ,, Θρβοορογαπι οοθίαμη οοπγοοαϊ,, ἴῃ 
τηθαϊαπι ργοάαοὶς ᾿Π μη) ] οἰ 6. οαυβαβ, ἀθ Πἰβ ΘΟ αογ ἴα, Ὠοποβίαβ ΠΟῚ 6556 οἰαπηϊϊαϊ, 

αἀἸοῖς {Ὁ11168. αἴψαιθ. νδῆ88: ἀϑ᾽θιοπδηι πομληἶβ Ῥαρᾶθ ργΟΓΒ5. οοη Γᾶ ΘΆΠΟΠΘΒ [λοϊ ΠῚ 
6886 ΘοΟπίθπαϊξ, Αἴαψαθ αἱ οπηηϊὰ βυμηηηαίϊ πη ἀἰοδπι, οχίαὶ ααὶ πᾶθὸ ομηηΐὰ ραγίϊοα]α- 
{πὶ ΠΑΡΓΑΪ ΟΟΙΠΠΠΙΘΗΪΆΓΙ5.,. 416Π| ΘΡῸ ἰηΐθυ ΠΙΡΓῸΒ Υἱάϊ; δχ {0 τοὶ βοορῦβ, οἱ 861- 
ἸΏ0Π68 ἦθ 60 μαθὶτὶ Ρογβρίουϊ νυ ]θηι ἤρηϊ, 

11. Ουοά 58ἱ αυ͵5 ΠΗ οοηἰγδαϊοαΐ, νἱ ἀθ]1οοὲ ΠΌΠ] τ σΟΠπο] υβίοπθηι Πα αἶβθο Πᾶης 

1) γοβιϊραπάσμην 46 ΠοῸ ἴπὴρ. ΑἸΘΧῚΪ ῬγῸ δοο  δβίαυτ πὶ ΘΟΠΟΟΣἶα ΘΟΠΙΠΙρΠἰδγίο. Γπΐο ἐπὶ αυοά ΑἸΘΧΙῸΒ 
απ ΘΟΟἰ ἀθη4}} 600] 6518 ΘΟΠΊ πη ΠΙ νυ Ὁ, ἀομᾶ οἰϊδ πὶ ΠΊΟΠ 5 ΘΕ 15. ἐθΠ}Ρ] 5 4τι6. ΠΟβ σις ἸΔροῖταβ Γαθυϊξ, οἱ δὰ 
ΤῸ Π]. ΟΠ ΪΠΘΘμ ᾿ἰθσδι] ΟΠ ΘΠ που, οχίαπὶ δας ῃθηΐ θα ἰθβιϊοπία ἀρ ΒΑΤΟΠί πὶ δ δηπππὶ 1118... 38. 
Αἰοχίαπι πῃς ἱπηρ. ἀἰαυἀδὶ ὙΠΘΟάΟΒ ῬΓΟάτοπΙΒ ἴῃ ΘΑΡΠΙΪΠ6 ἃ ΠΟΡῚΒ δάϊτο Τ. ΥἹ. ρατί. 1. Ρ. 399. 

οοἥ. 1. 9. ἃ. 



οοὰ, [, 9, Β. 

ῶ9 
ΘΕΟΒΟΙΙ ΜΕΤΟΓΠΙΤᾺΒ 

’ ͵ 
᾿ 2 ἱρὰ 

εἰρηγαίαν κατάστασιν, ἀκούσει πάντως, ὡς οὐχὶ κεαμοί τοῦτο προτεῦςε μέγον 
»-ὋἌ 

7 ,ὔ 
’, εἶ Ὁ 

ἐκ τῶν ἤδη διαλαμβανομένων συσϊήσασθαι: διωμολοημένον Ιὰρ ἅπασι πέφυκεν ὡς ἐκ Ἴῶν Ἰοῦ κράτορος Μονομά ου καιρῶν τὰ τῶν ἐχχλησιῶν ἐς πὸ διεῤ- 
ς ξατορ μαχ [τ 

Ἢ 
ε ᾿ 5 τς δ τ ΄ Ν Ἃ Οὐ γλ. Α ἢ εἾ ’, Η 

βωγὸς ἄχρι τῆς δεῦρο παάρεμεινε, χαὶ ἀσύμβατον, ἀλλ᾽ ὅτι τὸ τούτων διεῤ- 
ε ᾿ 2 19 75 3 ,ὔ ᾿ αὶ Α Ἣγ "ἢ 

’ ῃ 

ρῶγος ἔχεισεν αὐνϑις ἐπεισχωμάσαν αἰτίαις καὶ λό οἰς, οἷς προεσημηνάμεβθα, 
Ἀ , ε » δ , ΕἼ ἢ , θ , γῇ »" ΓΝ ᾿ς ἈΠῸ 

καὶ μέχρις ἡμῶν διαρκέσαν, οὐ πέρι ἐλάτῆονος καθεισϊήκει Τοῖς μετ᾽ ἐχεῖγον “Ὁ ΄ ἡ -“» » 
᾿ Ἁ “ 

ἀναχτορικῶς διαπρέψασιν, ὥς τι τῶν πάρορασϑαι ἀξίων, καὶ μὴ χώραν αὖ- 
, 

Ἂ Ἂ 5 ΡΠ Ρ᾿ ΕῚ » "» ἐδο μῃ Ἁ ΄ 

χούντων λογοωραγήσεως" εἰ χαὶ ἐν ἀἄσφαλει χεῖσδαι ἐδόκει, ὅσα χαὶ βα- σανον εἰληχὸς ἀπο ὥσαν, καὶ βάσιμον ἐσ ηκὸς, καὶ στερεμνίαν ἀποχατά.- 
μ 

͵7ὔ 
»"Ὁ᾽ 

᾿, 
“Ὁ 

δασιν, πανταχόθεν χαὶ πᾶσι τρόποις δειχγυμέγην Τὸ ἀμετάθετον" μενοῦν γε 
Ἁ 

-“» ᾿ “ 

διὰ φροντίδος ἐτίθεϊο πλείστης, βαρυαλΙούμενον ἐπὶ τῷ οὕτω χεχῆσθαι, χαὶ 
Ἁ Ω ,ὔ Ἁ 

"» -" ᾿ 
μὴ ἂν ἐν ἑτέρῳ τὸ δέον αὐτῷ παρεῖναι χαὶ ἀσφαλὲς διαγινωσχόμενον, ὅτι » ι 

-“» - ως ᾿- 
μὴ ἐν τῇ εἰς τὸ πρότερον ἐπανόδῳ τῇ ἀγαϑουργῷ καὶ εἰρηνικῇ" καθὰ δῆτα ᾿Ν ΑΨ; λ - “« ἰς λ ΄ Κ “Ἢ ΄ ἘΞ 4, ΄ ῃ ζο- 

καὶ τῷ περὶ οὗ γῦν ὁ ὄγος Κομνηναυγεῖ στεφηφόρῳ, ἑνὶ τούτων νωριζο 
΄, 

“Ὁ ἫΝ » ᾿ ΓΝ ε “, 
“Ὁ 

, Ἁ Ὁ 9 

μένῳ χαϑαρῶς καὶ ἀναντιῤρήτως ὑπῆρξε, περιπαϑῆ λογιζομένῳ τὴν τῶν ἐκ. “ἌφΦν ι ΄ ᾿ , πα ἃ ᾿ ᾿ δος δὶ 
χλησιών ῥῆξιν, χαὶ περισπούδασγΊον τὴν διόρϑωσιν χᾷν μὴ καὶ τὰ τῆς προ- 

, "5 ᾿ ᾽ Η “ ᾿ ΄, Δ »-» » . 

ϑέσεως ἔσχε πρὸς ἐγτελὲς ἐχβεβηκέγαι χάταγτημα, ἢ τῷ προαρπασϑῆγαι ἐν 
“Ὁ δ ΄ 5» Ἀ ᾿ Ὁ , ΞῬΒ ἔν Ν ΑἹ φ “ἠδ 

τῷ διαπρεσβεύεσϑαι προς τοὺς τῆς πρεσβυτέρας ὥμης, καὶ τὰ τοῦ ἔργου οἰκονομεῖν, καὶ χαί 7ισιν ἑτέραις περιπετείαις, ἃς οἱ καιροὶ περιπλέκουσι . χαὶ ἡ Ἰῶν πραγμάτων ορὰ, χαὶ 7ὸ εἴ ζο ίναι καὶ τελεώτερον τῷ ἐσικρα- 
βραγμ φορὰ, κ μεῖζον φανα βον, τί (ὦ 

΄ 
-“ 

--; 
» ᾿ 

τέστερον ἁπανταχοῦ πεφυκέναι τὰ τῶν σκανδάλων συστῆσαι. ἢ ἀνατρέψαι, ὥσπερ αὖ ἐξ ἀνγγιϑέτου περιτρέψαι μάλλον, ἢ ἀνακαλέσασϑαι τὰ 7ῆς ὁμο- 
ΓΘΡΊΔΠ) ΘΌΓΔΠῚ, 5.5 πο πα] Β0Ποθὲ οὐΐο ρδοϊοαθ πηϊοηΐβ ϑἰδίαπι; ἰβ Ρ]δη6. βοίαι, Παιπα τ ῃϊ ργοροβίϊαπι 6888, 18 {αδθ αϊχὶ, γϑὴ οΟΠ δοΐδηι [αΐἶβ56 ἀοπηο βίγᾶγο (6ϑι ΘΠΪπι ἴῃ ΘΟὨΈ580. ἃρυά ΟΠΊΠ65, ἃ ἱπηρθγαίογιβ ΜΙΟΠοιδοηὶ ἀρίαϊθ Θοο] ϑίαγατη ἠϊ- ΒΟΟΓΟΪΔΠῚ αἰ ι16 βοἰββίομθιη δὰ ΡΓΑΘΒΘΗἑΘΠῚ ἀβπ6 ἡ 6 ΠῚ ΡΘΓΠΊΔΗΒΙ556 ) 56 50 ἢ Ϊβηηὰ ἰη.. αἰάθηη Ὁ οδιιβὰβ ΓΑΙ ΟΠ 6. ἃ τὴ6 ἀϊοίας ΟΟΘρίαμα, δια νἱβιιηὶ 6586 Ποροὶ [δοϊθη- ἀππὶ 1158, χαΐ ροβὶ Π]π τὰ ΠἄΘβΑΡΘα αἸρηϊ αι 6 β]βογιηί, ΠΘΩῸΘ. πορΊθοίιι ἀἰρηνηι, ποὸ ΘΙ αΠ γογθογιι πη παι οηὶς Ἰοθο Βαβίϊιμ : Τυδβὶ Θὰ ΓῸ5 ἴδ π) 5 Πα (Ογοὶ 4 το ΘΧΡΟΡΙΠΙΘηΐΟ 5818 ργοβαία, Πγπηᾶ!αθ6. Βαβὶ ἰπηϊΐθηβ., ΒΟ] Δοαι8. βίαια ΟἹ ΠἸΟΑΔΠῚ Τυδαθανθυβιβ οβίθπάθηΐϊθ πη ] ΟΠ ΑΙ θη, ΤΠἸΠ1Ο ὙΘΙῸ ΘΟΠ ΓΆΡ ΠῚ ΡΓΟΡΒΕΒ. ΔρρᾶΓΟ- Βαΐ, Ρ] αν πάθια Παΐς ΡΡΙΠΟΙ͂ΡΙ συγ ἃς Β0]]Π Οἱ δαὶ ΠΊΔΧΙΠη88., ἀο]οηιὶ ϑτὰ- ὙΠΟΡ υοα ἰΐὰ τθ8 56 ΠΆΡογοι : ΠΘΟῈΘ Δ] χα αϊο πὶ Πγ8 5158. “δ [απ [απ 18 δγ- Βιγαπιῖ., σαδπι δά ἈΠΠΖαΔ6. Ρδοὶα ΒΟποβοίαηη τράϊρο, Τὰ νἰ 46] οὶ 8, 46 40 ΠπὰηῸ ΒΟΓΙΏΟ Θβί, (Ομ ΠΟΡ ἢ [ὰχ ἱπηρογαίον., ᾿ἰψαϊάο ἱπα θ᾿ τΔηίοναιο ορηβοραΐ ; Ἱποίμο- βΆτη 6586 ΓΘρυΐδη5. ΘΟΟΙ ΘΒ ἈΓΊΤΩ ΒΟΙΒΒΙΟΠΘΠΊ, ΡΡΡΙΠΊΘ. γ6ΓῸ ΘΧΡΟΙΘη Δ) γρρίδαγαίο- ΠΟΙ: ααδηηνβ πρροί τη Πα ΡΙΘπαπιΊ ΠΑΡαΪ οχὶ τὴ » Βίνθ 4υ͵ὰ ογορίι5. νἱΐα (αὶ ἀπηλ ἸΘρΑ ΠΟ ποι δή ΒΘΠΙΟΓΟ ΠῚ ΠΟΠΊΔΗΙ ἸΠβίγιοΓ ΘΕ, οἱ ἄα Π]ΟὯ0 τοὶ 886 Τοπάδο 46- ΠΡΘΡᾶγοὶ ; βἶνο ἃ]]ς ΟΔΒΙθ 05... ΤπῸ85 [ΘΠ ροΟΓὰ Ἰηθγβογιηΐ, γ6] ἀθηΐίψαθ πϑροι!ογαπι ΟΟΓΒῚΙ : 8611, “ΠπΟα τηδῖπῃς εἰΠοδοίαβαας αἸοομππὰ ΒΌΡΘΓΟΒΙ, αυΐα ἰθηδοὶαβ ὉΡΊ(π6 5[8- ΒΠΠΡῚ βοδπ48] βοϊρηιῖ, 412 ΔΌΓΟΓΙῚ : βἰοαϊ! ρᾶγὶ ΘΧΘΠΊΡΙΟ σΟπῃοογαϊα ῬΓΟΙηρίΪ 8. (18: 



ΓΔ 

ΠΙΒΤΟΒΙΑῈ ῬΟΘΜΑΤΙΟΛΕῈ ΠΒΕᾺ 1. 93 
͵ 9 ΄, Ἁ Ἁ Ψ ε 

γοίας ἀνυσιμώτερον, οὐκ ἐν ἐτερογλώδσοις μόνον, ἀλλὰ γε δὴ χαὶ ἐν ὁμο- 

γλώσσοις αὐτοῖς, καὶ Τοῖς ἀπὸ τῆς αὐτῆς κα]αγομένοις, τοῦ γένους σειρᾶς, 

ἔστιν ὅτε χαὶ Ἴοῖς Τὴν αὐτὴν λαχοῦσι κοινωνίαν ἐγγυτάτω τοῦ αἵματος; ὃς 
1] 

δὴ Ἴρόπος Ἰῶν. ἐπηρειῶν Ἴοῦ Σαϊὰν ὁ σκαιόταϊος' ἐμοὶ γοῦν εἰϑ᾽ οὕτως, εἴθ 

ἑτέρως ἐπιισυμβέβηκε, μὴ περαϊωϑῆγαι τὸ περισπερχόμενον τῷ διαληφϑ έν, 

χρατάναχι Ἰὸ καϊὰ σκοσὸν, ὅμως οὐκ ἐν ἀδήλοις, ἀλλὰ καταφανὲς ὑσάρ- 
᾿ “ ε Η ᾿ Ν - » , δ᾽ ψ ηῶ σε ΟΣ χει καὶ εὔοστον, ὡς εἰ καὶ μὴ πᾶσι, τοῖς πλειόσι οὖν Ἰῶν ἐξότου τὸ 

"»"» , ,ὔ “ὦ 9 ς .} Ἁ 

σχίσμα βασιλέων ἀγακλεῶν ππεριζήτηϊος καὶ λόγου «σολλοῦ ἀξία ἡ ἐς τὸ 
"»“ "»"» “Σ΄᾿ 7 

πρὶν Ἰῆς συμφωνίας ἐνῆν ἐπανάκλησις" καὶ Ἰὰ μὲν ᾿Αλεξίου τοῦ αὐτοκράτο- 

ρος ἐς Ἰοσοῦτον προεληλύϑει σαφώς. 

ιη΄. Ἤδη δὲ καὶ ἐπ᾿ αὐτὸν βαδιεῖται ὁ λόγος τὸν ἐκ Ἰοῦ ϑεοστεφοῦς 

γόνου Ἰούτου ϑεοσϊεφῆ καὶ ρισμέϊιστον γόνον 7ὸν τρισαρισϊέα μεαλώνυμον 
Μανουὴλ ὃς δὴ καὶ αὐτὸς πολυϊρόπως τὰ τῆς ὑποσέσεως βασανίσας, καὶ 

πῇ μὲν γαλήνιον πρὸς αὐτὴν ἐνιδὼν, πῇ δὲ καὶ ἀνϊιβλέψας ἐχϑοδοπὸν, 7έ- 
λος ἐνοϊερνίσασθαι προθυμεῖται Ἰὰ Ἴῆς ἑνωϊικῆς μερίδος, καὶ συνδῆσαι σπεύ- 

Ν ΕῚ 75 ς ΄ Ε] Α " 3 ᾿ὕ ᾿ ς Ν 5" , “Ὕ» 

δὲι πρὸς ἀδιώῤῥηκίον, «σόγον ἀνατλὰς οὐκ ὀλίγον, καὶ ῥοασσὴν οὐ μικρὰν τῷ 
͵ὕὔ Α « Α ν] Ν φΦ ΄ 9 ’ ε , ᾿ Ἂ 

πράϊματι δεδωκὼς, ὡς καὶ αὐτὸ τοῦτο παραδόσεσιν ἐΓΓράφοις εὑρημένον ἐσ]ὶ 

καὶ σεσειωμημένον τρανῶς ι)ὴ. ᾿Αλλ᾽ ἐνταῦϑα [Γενομένῳ Ἰοῦ λόϊου, ἔπεισί μοι 

ϑαυμάζειν, ὅπως εἴ τι που Ἴῆς ἐριδϑείας προέβη οὐ πραγμαϊϊικῶς μόνον, ἀλ- 

λὼὰ καὶ λογικῶς συγχροϊούμενον διαδόσιμον πᾶσι καὶ καϑωμιλημένον ἐσῆ ιν" 
“ δὰ Ἢ ’ Ν ᾽ ,ὔ ἐς ΓΟ ᾿ ὶ 77 ἐγγιδ , ’ ᾿ 

εἴ τι δὲ Ταύτης πρὸς ἀναίρεσιν ἐϊεῖόγει καὶ Ἴης ἀνιδιῃρημένης ταύτῃ συμπ 

νοίας χραταίωσιν, ἢ μυχοῖς ἀφανείας ἐσ) παραπεμφϑὲν, ἢ καὶ παραμεῖναν 

ΒΟ] ΠΡ, Φαδπι ΓΘΟΟΠΟΙ αἰ, ἰπΐοῦ ΠΟ ΟΧχίγΓᾶημθ08. ΠΊΟΔΟ, νϑαμπη Οἱ ἴΠ[ῸΡ ΡΟ- 

ῬυΪάΓο8., οἵ οχ δοάθπι βϑπουὶβ βι]ρῖ 16 ἀθυϊναῖοβ., ἱΠΠΠ10 ὙΘΙῸ οἱ βδηριίηθ. ὈΓΟΧΙΠΊΟΒ : 
4 οϑὶ υἱάριοοὶ ἀθιθγγὶπλὰβ ϑαίδηδθ τηοβ. ΜΠ ἰσίτων (βῖνο Ὁ πᾶπο βῖνθ Οὐ Ὁ] 18 πὶ 
ΘΟ ρῚς οαυβᾶμπι., «αομηΐηιβ βοάα!ο ἀρὶἰαϊαπι ἃ ργδθαϊοϊο ἱπηρογαίογθ ποροιϊ πὶ 8500-- 
Ρύχμῃ δἰεἰσθν}}) μα ΟὈβουγαιη βοαὰ ρογβρίοααπι ἃρράγοῖ οἱ θυ άθηβ., ΠΘΠΡ6 8ὶ ΠΟῚ 
ΟἸΠΪ 5, ἃἱ Ρ] υίβαθθ οογίθ ροβὶ βομίβηπια ᾿πο] γι15. ̓ πηρογαίου 8, δχρθι πὶ Ρ] αγὶ- 
τηΐ 6. Δθϑιϊπηδίτπη. [886 δ ρυΐογοπὶ οοποογάϊαμη τϑαϊίπι. ΕΤ 5} ἱπηρογαίογο αυΐ-- 
ἄδθηῃ Αἰοχίο γϑπὶ ϑαΐθηιβ ργΓΟοθββίββα οοηβίαϊ. 

18. 564 ᾿ἰᾶτη ΒθυπΊο. ποβίοθ ργοοθάαι δά ᾿ΐὰ8. οογο παι! ᾿γϊποὶ ρὶ5 οογοηδίαπι ἃ6-. 

48 πηαχίπγαπι ἢ] απ “ἀἴαιιθ Του ἰββι πη πὶ, τπᾶρηΐ ΠοΟμλϊἶβ ΜΙΆ Πα ΠΘ]Θπλ., 4 ραγὶον 
ΠΟ 0. ΒΘΓΘ ΠΟ. νυ] ΓΘΠπὶ ΤΟϑροχὶΐ, τη 0 οοηίγὰ ἰγαΐο, ροβίγοπηο ἰπιθη ΘΟηοΟΡἶδ8 

Ρᾶγί65. ορίαν!ς πη ρ θοιῖ., δὲ ἱπβο! αὈ}}} νυἱποῦ]ο ΘΟ] ]Πσαγο, παυᾶ πηοάϊοιπη ποροιίο 18- 
Βογθῖα. πηροηἄθηβ, ποὺ ἴθύθ ἰγδοίαϊαὶ ροηάτβ Δα οὶ ΘΠ5: 486 ΓῸ5 ῬΑΡΙΓΟΡ ἴῃ Θχαγα 8 
Ὠἰβιογιῖβ ρθυβρίοιθ δαποίαϊα οομαρθυίαν,, Νὰ. φαοηΐαμη πὰς ποβίγα ργουθοία οβϑί ογὰ- 
το, 8011 πα τηϊγαῦὶ, ΟἿ δἱ φυϊά ποη ἴδοι 5 ἰαπιαπηπηοάο 5οὰ οἰΐαμν νου ἷβ ἀἰβοοῦ- 
ἀΐαπι ἔονὶ!, ἰᾷ ἀϊάϊτυπι οπηηῖθι15 ἔαυρογαϊαυηαθ [ἀουὶϊ ; οἱ φαϊα δαΐθην ΟΡ ΒΟ βπιαι δ 
εχεϊποιίοηθηι δοίαπι ἔαϊξ, οἱ δὰ ἀἰββο!αἴδθ οοποογάϊαθ τθαϊηϊθρταιοηθπι, ἰἃ ἱσποιίβ 
Δη6Ὲ}}8 Δα ἰταπὶ 511 ; γ6] δὶ [ογίθ βιρθγβῖὶ:, υἱχ ΟὉ γὰρ ἰαΐθπὶ ἀρραγθαὶ, Εδφοθ δηΐπι 

1) ΜΑΠΌΒ6]15 ἰγδοίδιο 68 δπ)Ὶ ΑἸοχαπάγο ΠΠ. ῬΡ., ἴπηηο οἱ Ἰοσαΐαη) δὰ δομοι απ ἰου πὶ ἰαἴοτα- 
ἈΘΏΒΘ ΠῚΪΒΒΌΠῚ., ΘΟΘΏΟΒΟΪ 8 ΘΧ ἢἰβίουϊα. 



31. ΘΕΟΒΟΙ ΜΕΤΟΓΠΙΤΑΕ 
΄ Ἁ , 9 ,ὔ ᾿ ἰδ ᾿ Ἁ ὼ Ἁ 1} κ᾿ : 

μόλις που χαὶ σπᾶνιίαν ἐχει Φανερώσιν ἰσοῦ γὰρ οσὰ μὴν ὁ ἀραταιος ουτος Νὰ 
“ "“Ἑο αὐτάναξ 1) ἐξ ἀντιῤῥήσεων χαὶ μεθόδων διαλεχ]ικῶν συνεσ]ησοῖο, Τὴν ἔριν χρα- Ἴύγων, ἢ μᾶλλον λοικοῖς ἀῶσι φιλογιμούμενος, διαγενεμημένα πᾶσι πέφυκε ἣν π ττ ον 2: ἃ δὲ ᾿Ὶ Ε ᾽, ΄ὔ Ε ᾿ ͵ ΕΙ 5 ἈΝ ωο ΒΞ 

καὶ ἐπίμονα' ἃ δὲ πρὸς ἀποσόβησιν ταύτης ἐνστησάμενος ἔφϑη, χαὶ τῆς τῶν 7 ε ΄, , 5 ,ὕ Ε] 7 Ὰ 5 ᾿ ,ὔ 
διεσϊ των ἑγοποιήσεως σύναρσιν ἐΓΓράφως ἐνσημανθ έγγα πρὸς οὐ μικρὰν Ἰαύτης , ᾿ ὃ , 2 2 Ν ΄ Ν τ ψν τὰ “Ἄν , 

οσὰ, [10.., σύσϊασιν, χαὶ ἐσχυροποίησιν, ἐς ἀφανὲς συνηλάθη καὶ αὐτοῖς Τοῖς Ἰῶν ὅτε δ᾽. 
»-"ὝἪἫ ᾿Ὶ ποΐε Ἰελεσϑέγων καὶ χαὶ γραφένγγων ἐξεϊασγικοῖς χαὶ εἰδήμοσι, καὶ μόγις που τῷ πᾶν διαζωτήσαγτι εὕρηϊαι χαὶ ἔσΊι γῦν ἐν Ἴοῖς οὖσι, καὶ εἴη ἂν θεα]ὰ εἴ τις αἱρήσέϊαι καϊιδεῖν, εἰ μὴ Τοῖς ἀγγιδιαϊιϑεμένοις αὖ ἀφανισμῷ παραδέδο- ται κάκ Τούτων ἔχῃ ἂν διαϊνῶγαι πᾶς ὁ Ἴὲν ἀλήθειαν ὑφαρπάζων, ὡς σπολ- » » - “- 

ῃ » “ λὲ ῶν πρὸ τοῦ χαιρου τῆς ἀπεχθείας, ἔτι ἴε καὶ ἐν Τῷ καιρῷ προαχθένγων, Ἁ ,ὔ 5 ᾽ὔ 3, ἡ ,ὔ ’ Ἁ Χ 
χαὶ πράξεσιν ἐναρέσι καὶ λόγοις παν]οίοις “εωρουμένων, χαὶ πρὸς συνασπι- 

ΓΗ ΥΥΥΥΥΥΥΤΊ, 

σμὸν ἀφορώνϊων Τῆς ἐχχλησιασ7ικῆς ἐπὶ 7ὸ εἰρηναῖον ἐπανελεύσεως, “αρορα- Θένα “σαρυσπεχρύβη" ἔστι δὲ ἃ καὶ εἷς ἀλλοίωσιν μέϊηνέχϑη Ἰοῖς ἀπαρεσκο- μένοις «Ὡρὸς ταῦτα οὐκ ὀλίγα δὲ καὶ τοῖς μὴ οὖσι συγχατεφλέγησαν ἐξ- ἐπσίτηδες ὁποῖα τοιαῦτα καὶ γῦν τελεσιουργηϑῆναι προσφάτως κατείδομέν , “ Ξε ΄ ς ’ὔ 5 »Ἥ , " Ψ ᾿Ξ 
τε καὶ ἔγνωμεν ταῖς ἡμετέραις ἥμέεραις 3), κἀν τοῖς χϑές τε χαὶ πρότριτα Ἁ “ Ἁ 7 

»"Ὁ » ,ὔ 
καὶ ταῦτα φαμὲν Τὸν παντέφορον ὀφϑαλμὸν αὐχοῦντες τῶν λεγομένων συνί- Ὁ 

ν 
΄ στορα, πρὸς ὃν ἀπευϑυνόμενοι καὶ τοὺς λόγους ποιούμεϑα. 

ιθ΄. Καὶ οὐδὲ τοῦτο παραδραμούμεϑα, ὅτερ ἐνοστρίσασϑαί με συνέβη 3 ΄. Νὴ Ὧν (ἃ ᾿Ὶ , ΄ Ἄ ’, ν᾿ .9 .’! 
ἐν τινι πόλει περὶ τὰ ᾿Ιταλιχὰ μέρη διακειμένη" Βενεβενδὸς ταύτῃ τὸ ἰδιαζό- 
ἀὐδεοσσηαιιθ. ροΐθηβ ἢϊο πη ρογαΐουῦ. ἱηυθοι Ομ 5. δῸ ἀἸα]οσὶβ. (ἃ τοβογαπάδη ἀβοου- αἀἴαηι ορὶξ, γ8] ροιίπ8. ΠΕΓΘΡαν τ9 ἀὈΔΟΒΠ ΟΡ 5. Δι  Ποβθ οοπηηθηάαν!, θὰ ΡΓοά ἃ 50 ηϊ ΟΠ. 15 οἱ οοπβογγαίδ. δ. δαΐθπι ΟὉ βαρθιηονθη τὴ αἰἰββι ἀτπτη δηθὰ ΒΟΡΙθ86- ταΐ, δἱ δ ἀἰββι ἀθη 1  ὈΠΙΌΠΟΙα. ΟΠΓΔΠΔΠῚ », ΠΘΟ ΠΊΟΙΩΘὨ ΠΟ. ΠῚ 564] ΡΓΔΘΥ ἢ ΔΠῚ, ΟΟΙΠΊΘΠ 115 ἰγασίαοναῖ., θὰ ἴῃ ἰοπ γα 5 οοπίθοϊα ἔπογαηῖ, οἱ 80 1ρ518. ΓΘΡ τη. ἰὰπὸ ΒΘ ἉΓΙΙΠ) 8ϊ ΒΟΡΓΙρίαρ απ, ἀοοΙ 5 Ταδοβουθ5. νἷχ ΒΟΡαΪΔηἋ30. Τρογ πηι. ΕΓ ππης ἴδπηθη βμρογβιιηΐ, θᾶσαθ δἰ Ἰοβὶβ βσηὶ ΟΟΠΒΡΙΘσᾶ ; ἢἶδὶ πὰρ ἔογίθ ἃ αὐἀγογβαμίὶς ΘΧΙΠΟ δαηΐ τγδαϊτα : ἴσιο οχ Πἰβ ΓΟΒΠΟΒΟΘΙΘ ΡΟΙΘΡΙΓ (υβαυΐθ νουϊ θη βαβαραίαρ, ὨΎΜ]1ὰ ἀπῖθ ἰηϊτη οἰ ἴδ ἰθαριι8., γ6] οἰϊαπι ἴρ8ο 1110 ἰθηροΡῈ δοία., οἱ βῖνθ ἐγαοίαι!- θὰ8 ΡΠ] οῖβ., βἶνθ βουϊηοηίθιιβ ΟΠ ΒΟἢΪ8. ΘΧΡΠἰοαῖα., πὰ Δ ΘοοΙ Θβ  αβ [οΔΠῚ ῬϑΟΘΠῚ ΓΘΥΘΓΕΪ βυδάθθδηϊ, ἀἰββι πιὰ] αα ἀθίη 6 [αϊβθα ἴσιο ἈΡβοΟΠἴ ἃ. ΝΟΠΉΠ]α οἰΐαπι [α]βαία πθγαη! Δ} 1ἰϊ8 φΌΪθῈΒ. τη ηἰ πΊ6 ΡΙαοθθαηι : ποπ ῥρδιιοὰ ἀοηίαιιθ οατη ἰρ 515. τπου 8. ἀθ ἱπα πενία ΘΟπΊ βία ἔπθγαηΐ ἢ ουϊπδιηοα! Δ] 1α ΠΟΥ 5518. ΠΠΟΖῚΘ ΡαϊΡαϊα νἱθπιι5. ἃ0 ΒΟΙΠΊΠ5., ΠΟΡῚ νἱἀο]οοὲ δαΐ ΒΌΘσΠΙ5. ἰοείϊαβ. Αἰφαθ Πᾶθο οί πη ι5 ΟΠηηϊ πϑηΐθηλ ἰηγο- ΟἝΠ 65. ΘΟΌ] αι ΠἸΟΙΟσιιπι ἰθϑίθην,, αα 406 ΠῚ ΟΠ ΘΓΒὶ ἸΟΧΌΪ ΠΡ. 19. Νόαψαρ {ΠΠπὰ οἰϊατη ΡΡΔΘ θΡ Δ Π8π|, «πο τ ῃΐ ἴῃ χαδάδπη ΠᾺ]Π186 ἀγθ6 Βοπο- 

1) ΜΑΠΏΠ6]15 ΘΟΠ]ΠΘηΪ Πρ. ἰπΠ Πἰϊῶ5 απ ἀος Τροϊταῦ ἀρὰ Π05 ἘΡΠΥΔΘΠΙΪτ5 ΘΠΤΟΠΟΒΤΔΡΙΙΙΒ, Χαὶΐ οἱ οἰ βάθη (ὨΔΟΒΕΟΠ 65. ΤΟΙ ]ΟΒὰ5 Τηδηογαΐ. 56 οδυῖο ἴῃ ἀπια})118 βυῃοἶ5. 51} 60 ΘΘΙΘγαῖῖς 7 488. ΠΟΒ γΕΓΘΑΥ Π}18 . εἰ ἴῃ ΤΠΘΟΥΪδΔΗΪ Ἰοραίίοπο δᾷ ΑὙΠηρηΐος (ϑουῖρε. νϑῖ. Τὶ Ὑ1.) βασι ΡΘΙΙΘ ΟΠ ἾΒ. ΖΘΙ ΠῚ ΡΥΔ6 56 ἔογὲ ΔΙΆ ΠαΠ6]. 5011- Ρίδ ἰΠΊθ ἢ ΘΠ ΑἸ] θοῖοα., (ὰλθ Μοιο Βα πῆς ΠΠΘΠΊΟΓΑΣ, ΑΘ 5  ἀθγᾶνὶ νἱἀθηίαγ. 2) ΟΟΥγαρίθ] δηλ ἱπηὰὶτ ἴῃ ΝΥΒΒΘΕΙ ΟΥαϊοπθ ἔγαιυ] Θ πῖον ο οί Π) : (6 (ἃ ροβίθαᾳ Β0ΥΠ)0 δυϊζ. 



ἨΙΘΤΟΒΙΑΕῈ ΒΟΘΜΑΤΙΟΛΕ ΠΙΒῈΝ 1. Ρ. 
Αὲ » “οὔ δ , ε ᾽ 

μένον ὄγομα᾽ αὐτοῦ γὰρ ἐν τῷ διϊέναι τὴν ἣν ἐστελλόμην ὁδοιπορίαν αὖ- 
»Ἢ ὌΝ Ὁ ’ “ ,ὔ 9 » Ὰ , ε 

λισαμένῳ, σῶν τινες ἀπὸ τοὺ χλήρου τῆς πόλεως εὐσταλων καὶ κοσμίων ἀν- 
-» 2 Λφ ἣΡ Η 

δρῶν κομισάμενοι χάρϊας μοι ἐϊχειρίζουσι" καὶ ἦσαν οὗτοι πορφύρεοι, χρυ- 
᾽ , “ . ,ὔ " 

σοχολλήτοις στοιχείοις ἐγχεχαραγμένοι δὲ ὅλου, χαὶ πολλὴν διαύγειαν ἔκ 
γῸ "» “ "»"-Ὁ "“ο ΕῚ , 

τε του χρώματος χαὶ τῆς χρυσουφοὺυς των γραμμάτων ποικιλίας ἐναποπαλ- 
“ Ὶ “Ὃ 9 "»Σ᾿Ἤ, ,ὔ ΄ 

λούγες 1)" ἐπισϊολιμαῖον δὲ χαρακηρα ἐδείκνυον ἐξ αὐτοῦ διαμορφωνθέγϊα Ἴοῦ 
“ , , Ἁ "» , 9 

προσέχως δηλοποιηϑέντος σχηασστουχου ὥρος σὸν τηνικαῦτα “σοιμεναρχῆν ἐκ" 
᾿ ᾿ -» ε 405, Φας Σ ἃ ᾿ Ἀ -“ , - ΕΣ " -“ ὃ Ν 

χλησίας δὴ τῆς ῥωμαϊκῆς ὧν καὶ τὰ τῆς περιλήψεως οὐκ ἔσιν εἰπεῖν διὰ 
΄, 4“ ᾿ 9 δ ’ Ἁ Ἁ ἣν Ὁ ε Ἁ , ε Ε] 

βραχέων ὅσην καὶ οἵαν διεζωγράφουν τὴν πρὸς αὐτὸν ὑπακοὴν, καὶ ὡς ἐντε- 

λῆ Ἰὴν πληροφορίαν παρεῖχον ἐπὶ πᾶσιν ἁπλῶς Ἴοῖς πνευμαϊικοῖς, οἷς ὁ ἀλη- 

θὴς ἄρα καὶ οἰκουμενικὸς διδάσκαλος 2) ὑποράφέϊαι, καὶ ὡς Ἰελείαν ὕπισχ- 
" ’ὔ Ἁ “ ’ὔ ᾿] Ἁ ᾿ Ἁ ᾿] Ἁ 9 “ τ 

γοῦντο Πεγέσϑαι τὴν τῆς διαστάσεως ἀποχὴν, καὶ τὴν εἰς Ἰὸ ἀρχαῖον εἰρη- 
, , ν Ψν»Ψἵ ἣν ὐφὲ ἜΝ ἀν ΠῚ . απ ὦ Ὡδοδ 

γοποίησιν᾽ χαὶ ἵν᾿ ἔτι συνελὼν ἐπὶ πλέον ἐρώ,, οὐκ ἔσΤιν ὃς ἂν ἐπιμελώς διελ- 
᾿ς “Ὺ' » Ν »ΣὈ᾿ 

ϑὼν Ἰαῦτα,, καὶ τῷ νοὶ συμπεριλαβὼν, οὐ παρευϑὺς διέγνω τὴν Ἰῆς βασι- 
- "“ "“" ἢ 

λικῆς ἐχείνης ψυχῆς εἰλιχρινῆ περὶ τὸ κατεπειγόμενον ἔργον ἔφεσιν χαὶ 

σπουδὴν, ὅπου γε χαὶ Ταύτην αἰτίαν τοῦ χρυσέου χαὶ κεχρωσμένου τῶν στοι- 
,ὔ Ἁ »"Ἢ ’ὔ Ἁ » , ΟῚ "» , »- ο“ 

χείων καὶ χαρ]ῶν διηγόρευον, τὸ εἰς παράστασιν ἀκραιφνῆ Γεϊονέναι Ἴης οῦ 
“-“ ᾿ »"Ὗ ᾿ “ἢ , Χ 

σ]είλαγϊος ὁλοσχεροῦς περὶ ἴο πρᾶγμα βεβαιώσεως καὶ ὁρμῆς" καὶ ἔσϊι μὲν 

ψϑηΐο ΔΡΡρο]]αΐα νἱάθγο οδιῖρις : {Π1Ὸ θηΐμι ἴῃ ᾿πποῦθ αἰνθγβαπι ταϊῃϊ, αυϊάδηι ἀ6 

οἰν τα 18. ΟΙθγο οὐ] Ποποβίίψαθ ΠΟμλΐηθ5. ἃ]]αϊα5. ομαγίαβ ἰγδα! ἀθυαηΐ : ραηίαθθ. μὰ 

ῬΟΡΡαΓΘαΘ., δαγοὶβ Θ᾽ θηθηϊ 8 ΡῸΡ ἰοΐαπι Θχαγαΐαθ., οἱ βρη ογοη. Ὁ] πηῚ ἴὰπ 6 Χ 

ΟΟΙοΓΘ ἴσπη χ δυγίσογα {ΠῚ ογάγαπι ναγϊοίαίθ ἰαοα!απίθβ. Ἐγδηὶ ασΐθπη σϑηθυὶβ δρὶβίος- 

ἸΑγῖβ., ἃ ἴρβο βουῦὶρίαθ, ιθηιὶ βᾶθρθ αἰχίπηιβ ἱπιρουαΐου δὰ τοπιᾶπᾶθ ἔππῸ ἰΘΠΊρΟΥ 8 
ΘΟΟΙοβίδθ ροη ἤθη : Φαδγαπι σΟὨ πΘη ἴα Ραμοῖβ ν ΡὈὶ5. σίου τὶ πϑααϊ ; ΠΘπρ6 4ΌΔ ΠῚ 

ΒΡΑΡΉΪΟΘ. βογ θθης5. Ἔγρὰ Ροπιηοοπι οὈοάϊθηϊαπη Θχρυϊπηθγοηΐ ; οἱ αθοιηοάο Ρ] θη απ 

Δἀβθηβαπη Βρ ΓΙ [4110 ὰ8 ΟαΠοι 5. Βἰ υρ] οἶτον ὀχ ΒΡ ροπὶ,, Φυΐθιι5 ὙΘΡῸΒ5. Θὲ πη νυ 5815 πιᾶ- 
δἰβίθυ Βα βου 1 ; φαοπιοᾶο ἀθηϊαθ ἴον βροπάθγθηξ, αἱ οὔῦπο αἰββι αἰ ὰπὴ ἀυ ογγθίαν, 

οἱ Ρᾶχ ἴπ ρῥγβιϊπαπι γονοοαγοῖαν. Αχαρ αἱ βατηπιδίιῖπη δάμπιας ἀἴοθγθ ρογρᾶπι., ΠΘΠΊΟ 
οϑὲ «υΐ Πἰβ δοοαγαῖθ Ἰθοιῖβ δὲ τηθηΐθ ΘΟ ΡΡ ΘΠ Πβ8., ΠΟ βἰαϊπν ἃρποόβοαΐ τορὶ {Π|π5 
ΔΗΪΠῚΪ ῬΌΓΑΠΙ ὈΓΡΈΠΑΙ ΟρΘΡὶβ γοϊαπη ἂς βία ϊυπι : βἰ]αϊ θην οἱ μη [αΐβθθ ΟδυιβΆ ΠῚ 
ΔΌΓΘΟΡΌΠ. οἱ ΟΟΪοΡἰογπη Θ᾽ μη θπίογιιμι ΟΠ ΔΡΙΠΊΖΠΘ. ΔΡράΓΕΡαὶ, ποῖρθ ὃΐ πὶϊΐ- 
ἰθητ18. πη πηοάἃ 5ΕΒ ΡΠ] ΘΠ Ορονὶβ γο]αμΐαβ ΡαγΘ οοπβίαγοι. γοΓ 6 ΤΘᾶρ86. δβί, 

1) ῬΙαπθ βαηΐ πᾶ ἼΣΗ (ᾳπδθ Ὁ ΠδΠῚ ΒΘ δ ΠΟΒ 51 ΟΥΓΪββθης !} 485 ΜΠ 6] ἰπηρ. πνϊβὶ σι 
Ἰοραὶῖβ βαὶβ. Βοπθυθηίιπι δ ΑἸοχαπάσιμ ΠΙ. ΡΡ. ἴππὶ ἰθὶ ΠΟΥ ΔηἰθΠῚ ; ἀθο ΓΔ 5 586 ἰαπγάϊα οαρ᾽ ἀπ 6ΧΔ] - 
ἰδηαϊ δὲ Ποπουδπαὶ Θθο] Θβἰ ἃ ΠῚ ΓΟΠΊΔΗΔΠῚ ΠΊΔΙΓΕΠῚ ΒΔΠῚ δὲ ῬΆρδΘ ΡΘΙΒΟΠΔΠῚ : ̓ΠΒΌΡΘΙ ΘΟΟΙ οβἰδη} 518 Π| 5.δ8- 
ὁΔΠῚ δἰ ἄθῃη ΥΌΠΙΔ 86 Θοο]οβίδθ ππίθπᾶϊ ; ἀππηηοᾶο 510] νϑ]]οὲ Ῥομεοχ βὰα ἰαγα γϑϑιταθγο. ΟἉΠάι5. νἱάο- 
ΠΙοϑῖ Δηυθ  οσυβχαθ ΜΔΠΌΝ6Ι., ἱπιρθυίατη 5.0] οοοϊἀθπία!α γϑᾶ αὶ Ροβίυϊαρθαϊ, φυδπάοχαϊάοπι Ἐράθυϊοιιβ. 81ἃ- 
ΤΩΔΠΠΙΙΒ ΘΟμ γᾶ ΡΔΡΔΠῚ δγαΐ. ΗΪΒ Εἰ {6 γ]8 Τοβροπαϊξ ΑἸΘχαπ δῦ, σγαιϊαβ ἀσθΠ5. ἰΔΠΊ ΠῚ ΘΑ 55  ΠΊῸ ΡΥΪποὶρὶ., 
θραῖ Ῥρίυὶ ἢ]1Ὸ ; πορδηβ [ΔΊ θη ΔΒΒΘΠΒΙΠΊ., αἴθ! 8 ροβίμ] Δ] )8ϊ ̓ ΠΊΡΘΥΪΪ ΓΔ Π5] ΟΠ 6, Οθιι Γ6Π] πἰμΐβ ἃ]- 
ἴδῃ δὲ γ]46 ῬΘΥΙΘΌ]Οβδ ΠῚ δὲ ρΘΡΡΙ χα Π), ΦΌ ΠῚ 568 ῥδοΪβ ροί8 ΔιοίουΘ πὶ 6556 ἀθοογοὶ δἴψαθ ουβίοάθηι. 118- 
486 τορι ϊαιβ σγαθοὶ Οδοβαγὶβ ἀθηΐβ, Ἰεραῖοβ γθ ἰηΐθοῖα ΒυΖαπ πη ΓΘΠΙ δἰζ. 516 ἀραὰ Βαγοηίμη δᾶ δ. 1170. 
Π. δ4. 6Χ Ἰρβίαβ ΑἸεχδπαγὶ δοῖῖβ. Οδιθγοχυΐπ ἐπ οοποῖ!. Ζαϊίδθ Ὁ. ΧΧΙ. 60]. 974. οχῖαϊ 8118 ΜΆΠΌΠΘΙ 15 ἱπ1Ρ. 
Θρί βίο! α δὰ ΕΥΆΠΟΟΙΙΠῚ ΤορΘη, ἴῃ 4ᾶ Ρθιβοπουῆοο ἀθ ΑἸοχαπάᾶνο ΡΡ. Ἰοφυΐταν., οἰυβαιθ βαμποι αι! οοη- 
φίσπαηι τευεγεηἑαηε ἐαλίδοέ; ΠΔησαι6. Θρβίο απ ὈΘΠμθΥθμϊᾶμ0 ΘΡίβοορο 86 δομπηηηδνρ ἀἰοὶϊ. 

᾿ 32) ὙΙά68 Δρρβ)]αϊανη ἃ Οὐταθοὶβ ΤΟ ΠΊΔΠΙΠΠῚ ΡΟΠΕἤΘΘΠῚ., σϑγμῆν τἰπϊυδυ δαί θηιψιι6 ἡιαρίδίγιηι. ΟΟπίογΓαϊαῦ 
ΟὟ 1Ἰά (οπβίδπεϊη! φαοααθ Ἠρυδο]ϊο ΞΟΠ ΟΡ 5ῖ0 1 ἃ ΠΟΡ5 οάϊία Τ. ΥἹ. ραγῖ, 1. 0. 511. 

ἃ 

οοὐ, {, 10. ἢ 



20 ΘΒΟΒΟΙΙ ΜΕΤΟΘΠΙΤΑΕ 
Ν .“ “᾿ ᾿Ὶ ᾿] ν ἀληδϑὲς, ὡς ἐπιστολαὶ σῶσαι τῶν μετὰ τὴν ἐκχλησιαστιχὴν διαμάχην δὴν 

, ε (δ λ; ᾿ ΡΟ στ « 9» ,-- ε Χ βασίλειον ἁλουργίδα χληρωσαμέγων ἐκεῖσε χαταπεμῴαεισαι, αἱ μὲν μεταχει- 
, ,ὕ ν ϑὰ » λέ. ΄, ΩΝ ἐμ δῆρο ε δὲ Ν ῃ , Π ρίσεως χάριν, κασα τοις λείουσι συμῷημι καὶ αὐτος, αἱ ὃὲ καὶ νωμῆς υὑλι- 
"“ Ἁ "»“ , Ν “ ;ὔ κῇ διαθέσει, ὡς ἐσ]ὶν ἐκ τῶν εἰρημένων συλλέξασθαι, τὸ τῆς προτέρας ἀγε- 

“ “ 
956 ἰρ ὅν 3 ς χαλοῦντο διαγωγῆς ἀστασίαστογ' αἱ δὲ προῤῥεσεῖσαι πασῶν χαϑ ὑπεροχὴν »“Σ᾿ "“ “ἢ 

Ν ΄ Ψ εἰς τοῦτο, τὸ τῆς τοῦ γράψαντος διανοίας διακαὲς ὑπέφαινον καὶ ἐμπύριον' 3 ᾿ - ᾿ » “ , ᾿ ἀπόχρη μὲν οὖν καὶ ταῦτα διευκρινῆσαι, ὅπως ἄρα περὶ τὴν ἐκκλησιασ]ικὲν 
ἐς τὸ ἡγωμένον διέκειντο ἐπανόρϑωσιν, καὶ αὐτῶν ἐκείνων οἱ πλείους τῶν "»ο“22.2 "»εουυ ὔ 

ΥΣ ἐν τοῖς τῆς διενέξεως χρόνοις τὸ βασιλικὸν ἠμφιεσμένων διάδημα 1). 
’ 

κ΄, Ἔτι δὲ χαὶ Ἰοῦτο μοι συμπεριληφϑὲν σαφηνιεῖ χαπϑαρώτερον᾽ τίς οὐκ 
οἷδε τὸ μέγα κῦδος ῥωμαίων, τὸ τρισευϊυχὲς κλέος, Τὸ περίχλυϊον ἀϊαθὸν, 
τὸ Δουχοφυὲς ἄγϑος χαὶ χαρϊϊωνυμον, τὸ οὐ πρὸ πολλοῦ πάνυ βασιλείοις 
ὀδμαῖς διαφόροις ἐκ πολλῶν ἀρέϊης ποισϊήτων συϊκιρναμέναις, Τὴν καθ᾽ ἡμᾶς 

Οαποἴα8. Θρί8.0145. ροϑὲ θοο]οβί αϑιϊοαπιη οΟΠ ΓΟνουβα πὶ ἃ ῬΌΓΡαΡ 85. ΤΠ τ ΤΟΥ 8. βου - 
ΡῬίαβ δὲ {Πὸ Πιῖβϑαθ., ἃ]1ἃ5. σαϊἄθπη πΟΡΟΙΟΡαπὶ ἰγδοίδ ΟΡ ΠῚ οαυβα., αἱ ΘΡῸ 4ο- 
46. ἀἸοΘηΕ 8. ἀββθηϊίοι", ἃ]185 γΘΓῸ δΧχ ΔΠΙΠΙΙ πηΔΊ ΓΙ} ΠΑ τὰ, ργου οχ ἀϊοιὶβ. οο]-- 
ἸΙδὶ Ροίθβιὶ, ρυίουῖβ. ἰγαπψα! }Πτα1158. οπμηΐηο ἀθβι ἀθυ πὴ ΡΓΔΘ 586. ἴὰ]1556.. Αἱ {Π|46 πποο 
ἀἰοῖδθ ὁμαγίαθ (ογυ ἀαπι ργὰθ οοἰ δε 5 [418 ἸΠΠ Δ ΠΙΤ ΔΙ Δ ἢ} ΒΟ θ 6 115. τηθηΐθηι ἱππα θαηΐ. 
Αἴχψαθ μάθὸ βαϊποθγοηϊ ἀθηηοπβίγαηδο, «ΠΟΠΊΟὯΟ ΘΡρρὰ Θοο  οβ ἀβιϊοαθ ἀπίοηΐβ ἰπβίαπρα-- 
ἐοηθη} δἰΐδοι! βαθυῖηι θ]ουίΖαθ θογαπι, «αὶ ἀἰββι 1} το ρου θυ5. τϑρίαπι αἰ ἀθηια 86- 
ΒίδΡη, 

20. 564 δὲ ἢ Πὰ ἃ τὴθ Βα θἰ απρθηάαμη., ΓΘμὴ τη 8 8158. δάδιιο ρορβρίοαδμ οἰποίοι. Ουΐβ Ἰρπογαὶ σταμθ ΠΠπ4 Ποπιδπογαμ ἤθους, Β]ονίαπν [8155] πγαπ., ΒΟ μη πο ]γ- 
ἰᾳπὶ., Βαοάθηδο -[Ἀγ ]Πὰ6 Πυγθῖη ΤΟ μαπηθηι, 4αΐϊ ρᾷμ!ο. ἃηΐθ ΠῸ5 ΓΘρ]Π θι5. ρΙάπο νὰ- 
γΠΒαυ 8. ΟἀΟΥ ΡΒ, ὁχ τημ] τὰ υἱγίαί πη. γαυοίαϊθ τηϊχ 5 » Ἰηπηάτπιπη ΠΟΒιΡἢ ϑαδανίίαίο 

1) Αἀ ΘΟΙΙΠῚ [6ΟΠἸΡ]ΘΠΙΘη απ, (π6 46 ΜΑπυΠ6]6 ἀἰοία βιιηΐ, δα απι δχίαγο ἴῃ Θϑαΐοδ γΑΙοᾶπο 1059. (ἀτοπηατιθ. πὶ ΟἸΐπι ναὶ πὶ ΔΙ θγοβίδ 0} ΜΙΆΠΈΠΘΙ 5 οἰ αβᾶθπι ΠΟῺ 1ἴὰ ῬΓΟΥΘ ΟΡ ΙΒΟΌΠ]ΙΠ}., 4110 ΓΕ ἀβιγο!οσί- ὁᾶ6. Δάνθυϑιιβ θη ἀἀπΠὶ ΓΘΡΥΘΗΘΗΞΟΙΘΠῚ Ρδϊτοοϊηαίαν. ἘΠῚ {ΠῚ ]. Πιττάχιον ἐχδοϑὲν παρὰ τοῦ ἀοιδίμου βασι- λέως τοῦ πορφυρογενγήτου κυροῦ Μανουήλ τοῦ Κομνηνοῦ, γνωμὴ καὶ εἰδήσει χαὶ τῶν ἐλλογίμων ἀρχιερέων» καὶ συγκλητικῶν ἀρχόντων, πολλῶν γέμον ὑψηλῶν χαὶ ἀναγχαίων ϑεωρημάτων, ἀπολογητιχὸν πρὸς γραφῆν τινος μο- 
γαχοῦ Παλατίνου τῆς μονῆς τοῦ παντοχράτορος. τὼ τῆς ἀστρονομικῆς τέχνης χαχίζουσαν, χαὶ ἀσέβειαν ἀποκαλοῦ- σαν τὸ μάϑημα. "Αναξ Μανουὴλ, Κομνηνὸς βλαστὸς κλάδος. Τιμιώτατε πάτερ. Τὸ ἐγχειρισϑὲν τῇ βασιλείᾳ μου γράμμα σου, ὑπανεγνώσϑθη αὐτῇ ,) καταδρομὴν περιέχον τοῦ τῆς ἀστρονομίας μαϑήματος οἷα. ΜΠ] σΟηροΙξ ΜΆΠΈΠ6Ι ἔπιπὶ 6Χ 5805 ΒΟΥ ρίαν 5 ΠῚ 6Χ Πιἰβίου 5, φαδ ἐρβὶ βιιδάθγβ ν᾽ ΔΘ θα ὨΤῸΣ ἀβί ΤΟΥ ΠῚ ΘΥθᾶ γ68 ΠΠΙΔΠἃ8 γἱη.. ἴῃ ἢἶ5. ἀϊοία πι ΘΘΙθθγο ΑΥ̓ΘΟΡΑρ 46 ἀ6 50115 ἀδίδοιπι ἴῃ Ομνίβιὶ ομϊζα. Νοᾷιθ γτοιϊσοὶ β[6 118} ΠΙΔΘΌΓΙΙΠΙ ἀπιοθπὶ δα πδιὶ 165 ἁἀογαϊοπθπ). ΑἸα βιἀθυθαμη Ἱπαϊοίαμη: κομήτης ὁ φανεὶς ὠστὴρ ὁπηνίκα διὰ τῆς χώρας τῆς 'Ῥωμανίας διῆλϑον οἱ ᾿λλαμανοί. Τίριη : τοιοῦτος ἐφάνη ἀστὴρ χαὶ ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τοῦ ἐν βασιλεῦσιν ἀοιδίμου κυροῦ ᾿Αλεξίου τοῦ πάππου τῆς βασιλείας μου, ὁπηνίκα καὶ τότε διελϑεῖν ἔμελλον δυτικὰ ἔϑνη διὰ τῆς χώρας τῆς Ῥωμανίας. Τιαθ δ᾽ ΠΟΧ δοία γ6] ἀϊοία ουϊαβάδῃ ὩΤΟΒΙΘρΙβοορὶ ἀπ Θββα! οἰ ΘΘἢ8 15, αΐ ἔπιθι ρα] οὰ πὶ ἌΝΘΥΠΓ, ἀρΥὶ ΘΌΠ ΠΣ ΘΧ ΔΒ ΓΌΓΙΠῚ ἰπάϊοῖο ἔμοίθηβ. Τθι ΤΠ ΔΒΟΘΠΆΠΗ Ἰαάας ἴῃ ΡΠ ΒΟ] οσίοἶβ, οἱ πᾶς 5ἴβί}} ἴῃ ΘΔρΙ[115., Οτθρ. ἨΔ ΖΙΔὨΖΘΠΙΙη)., ΠΘΟ ΠῸΠ ὙΠ 6 ΠῚ Οαΐτι5 ΔΒΙΓΟΙΟρ απ πουΪμι85. Αἴχαιθ πππῸ γὰ- Ἰθπἴθην ΘΟὨ ΒΕ] αι) Αἰοἱς διιῖ556 ἃ Οοπβίαπιπο ΠΡΟ ἰῃ Θὰ ρίδηα 5, ΟἸΠῚ ΟΟὨβιδμ ΠΟΡΟ] ἢ οοπάογοὶ,, δυϑρὶσ Οἰἶδ βίνθ ΒΟΥΌΒΟΟρο. Ουδιθ οἵ μυϊὰ5 ἈΒΊΡΟΙΟΣῚ δοῖδθ, βαῖ]β Πδοΐθηιιϑ ΘΟΠ ΓΌΥΘΥβὰ (ἃραὰ ἘΆθ το. Β, ΒΓ. οἀ. ον. Τ. ΤΥ. Ρ. 146.) πὸ Ἰφυϊάο ἀρραγοῖ: τῷ γαὰρ σοφωτάτῳ ἐκείνῳ Οὐάλεντι ϑεωρῶ τῆς τοιαύτης χρησάμενος (Κωσταντῖνος) σκέψεως. ΜΙΠῸ ΡΙαγα τοίδυγ ἀθ ἢὰθ γα βϑἰ πιὰ ΠΟΧΙΔΩΙ8. ἃγΐθ, 4ὰ86 ορίθγοαϊ ὈγΖδη  Π8 1 
Δα ΔΤ απ Οὐ ραν τ, ἱπηπιο δὲ ΗΠ ΦΌΪΟΡῈΒ ΤΟΠΊΔΏΟ5 ΟΔΘβαγοβ., αὐ ἔπη ΑἸΧῚ . σα ΠΠ ΔΩ Ἰδοά ο6 Π815 45 [5 
ἰοσὶ ἔραρηηθηΐα θα ϊ δουῖρι, νεῖ. Τὶ ΠῚ, οἱ 1. οἷν. ἀρρρηὰ, 2. 

-» 

ἜΛΟΟΣ 

ΓΝ ΥΥΥΥΥΥ 



ἨΙΒΤΟΒΙΔΑΕ ῬΟΘΜΑΤΙΟΛΕ ΠΙΒΕᾺΒ 1. Φ7 

εὐωδιάσαν ὑφήλιον; οὗτος ὁ περιφανὴς ἀναξ καὶ περιβοηϊος, Βαταϊζης ᾧ Τὸ 

ἐπώγυμον, πολλοῖς μὲν καὶ ἄλλοις ἀγῶσι, χαὶ παντοδαποῖς ἀέϑλοις καῖε: 

ξεέϊασϑῆναι διακηρύτηείαι, τοῦ οἰκείου λάχους «ροασπιζόμενος, “άντων ὃ οοά. [. 11. ἃ. 

οὐχ ἧττον, ὅτι μὴ καὶ μᾶλλον, Τῷ ὑπὲρ τῆς ἑνώσεως Ἴῶν ἐκκλησιῶν Φερεπόνῳ 

συνισχηθῆναι διαϊινώσχεται" καὶ ἃ μὲν ἐπὶ τούτῳ χατεσπουδακὼς ὠπται δια- 

φόροις καιροῖς, ἐν ὁμιλίαις λόϊων συχναῖς, ἐν πολυσόφοις μελέταις, ἐν ἐρε 

γασίαις πράξεων εὐμηχάνοις, δεξιαῖς ἐν φιλοφρονήσεσι, πρέσβεων ἐκ ῥω- 

μαίων φοϊϊντων αὐτῷ, παρ᾽ αὐτοῦ δὲ πάλιν ἀνϊεπισϊελλομένων ἑτέρων ἀμοι- 

βαδὸν, λεγόντων καὶ ἱστορούντων οἱ τὸν ϑεῖον ἄνδρα τοῦτον ἰδόντες, καὶ 

τὰ ἐκείνου καλῶς ἐξακριβωσάμενοι" εἰσὶ Γάρ τινες οἱ ἔκ ποτε μέχρι τῆς καθ᾽ 

ἡμᾶς Πενεᾶς τῶν εἰδότων Ταυ]ὶ διαρκέσαγϊες" ἃ δὲ διηνεκῶς αὖθις ἐφάνη , καὶ 

οὐδὲ φθορᾶς παρανάλωμα θεῖναι χρόνος ὁ πανδαμάτωρ, ἢ Ἴις ἕτερος Ἴῶν ὧν 

προῦπεχρουσάμεϑα τροσων κατίσχυσε, λέξων εἶμι καὶ αὐτὸς ἐν βραχεῖ. Τε- 

λευτᾷ τῷ γενναίῳ τούτῳ καὶ μεγαλοφυεῖ βασιλεῖ ἐς τόδε σροαγωγῆς π ἃ 

τοῦ πράϊματος" πρεσβείαν ποιεῖται πρὸς τὴν ῥωμαϊχὴν ἐχκλησίαν Ἰῶν πώποτε 

διαπρεπῇ καὶ περίδοξον' ταύτην ἐνήργουν τῶν τῆς χαϑ' ἡμᾶς ἐπαρχίας ἀρ- 
χιερέων οἱ προὔχονϊες, καὶ τῶν τῆς συγκλήτου βουλῆς ἄνδρες γεραροὶ καὶ 
ἐπίσημοι" καὶ ἦν ἡ πρεσβεία ᾿Ινώμη κοινὴ Ἰῶν τηνικαῦτα παρευρεθέντων ἀρχιε- 

ρέων μετὰ τοῦ σφῶν πατριαρχικῶς προεξάρχοντος" Μανουὴλ οὗτος ἦν, ἀνὴρ 
ἁγιωσύνης παντοῖον εἶδος ἀσχήσας ἐκ τρόπων πολυειδῶών τῆς ἐνούσης αὐτῷ 

καλοκααθίας, καὶ μετέωρον ὕψος ἀναβάσεως ἐσχηκῶς τῇ κατ ἄχρως ἐμφύ- 

τῳ τῆς ψυχῆς ταπεινοφροσύνῃ καὶ μετριότητι" σπείσασθαι τῇ ῥωμαίων ἐκ- 

χλησίᾳ ἐκ μέρους τῆς ἡμετέρας" χαὶ τοὺς ἀπτὸ τῶν πρέσβεων τὸν ἱεραρχικὸν 

Ρονίαα!! Ὁ ΡΡΆΘΟΙ ΓΒ. ἰο ἐτηρογαῖου οἱ ᾿αἀα ἰββί πη, Θοσῃοπιθηΐο γ᾽ αἰδίζοβ, 4] 66Ρ- 

τἈυ  ΠἾ θτ18. πγα} 15. δὲ ἸΔΡοΥ Ριι5. χη ] 115. οο] γαῖαν, ἀππὶ ργοργαην ἱπηρθγαίουβ. οἵ- 

Ποίυμη γθοῖθ τὰϑί αν, ὨΙΠ1]0 ἰἄτηθη τ Π15., ἱπηπη 0 δὲ ἱπη ρ Π51118, ΡΓῸ ΘΟΟΙ δ ΓΆτη ἸΠΪΟΠΘ 

ἈΠ ΟΓ586. οοσποβοῖϊαν. Ελ φυϊάθηη «αδπι. βία ἴοβθ θᾶπι αἰ θυ β15. [ΘΠ ρΟΥ θτιΒ. ΟυΓΆ556 

οοπϑβίθί, ΟΡ ὈΓΙΒ ΘΟ] 5, ρυ ἀθητθ5 ΘΟμβα] ται! οη θ 5, 50] ]6Ρ. 5. δοῖθυ5., ἸΔοποὶβ 

Βθηϊνο!θη αθ ἀθηοηβι γα Ομ  θ15., ἀὰηλ Πομηα Ἰοσαῖϊὶ δὰ δαμπὶ γοπίαηϊ,, οἱ ἃ θὸ νυἱ- 

οἰββίτα 1ΠπῸ ταϊ απ, ἀϊοαπὶ ἢ παγγθηΐααρ 4αὶ αἀἴναπι ἤππὸ νἱγιιπὶ υἱἀοριπ!, ΓΟΒΩῸΘ 

οἷπ8 ΔοΟΌΓαΙΘ ΒΟΡαἾΔΕ Βα ηΐ: Βα ρογβαηΐ ΘΗΪΠῚ πΒα 6 Δ ποβίγἂπι δοίαϊθπι (μι 1185 5ρ6- 
οἴατθ, Ροϊαθγαηΐ. Οὐδθ δυΐθπι σοηἰπυαἰ τι τηοχ δαί θυ ηΐ, ΘΟΡῸΠῚ ΠΟΘΙ ΟΓ ἃ ΠῚ ΠΘΩᾺΘ 

[θπροΥ 8. ἀτηαδπι ροΐθηϊα., ΠΘαυ6 ὉΠ ααϊοχαδηη ἃἀνογβαηβ ἄθίθρο ροίαϊ! ; θα 6 
θνονῖῖον ἀϊοίαγαβ Β.ηι. ϑαβοθρίαμῃι ἃ) ΠΟῸ πιὰρ πδηΐπιο ἱπηρθγαίογθ ΠΟΡΟΪ 1 ΠΔ 60 τΙΒ]Ὲ16 
ΡοΡαποίατη θϑὲ, αὐ Ἰθρϑιοπθν δὶ ΓΟΠΊΔΠΔ ΠῚ Θοο Θβίδπι που ὶ Βρ]ομἀἸ ἀδπὶ 4αδη {88 
τηαΧὶ ΠΊ6 δὲ Ροπηραιίοαμι. Ἠδπο ΟΡίθραηὶ αἰ] Οπἶ5. ποβίγαθ θυἰ πη ἢ δη δι} 165, οἱ βοπα- 
ἰοῦ ΥἹΓῚ ΒρΘοῖ 1168 {ΠΠβἴγθβαιθ : θραίψαθ δὰ Ἰθραῖΐο 46 φοτηπηπηὶ βθηϊθηια ἴαπο [6 Πη- 
ΡΟΥΡΙΒ ΘΡΙΒΟΟΡΟΡΌΠΙ., ΟἿΠῚ ρα γί Ο ἃ 50 ἈΪΑΠΠ6]6., υἷγοὸ ἴῃ Οππὶ βαπο πο ηἶ6 86- 
ΠΘΡῸ Θχϑγοϊΐο, υἱγίαϊαση τ] αὐ ϊατιι οἶππο,, οἱ ἃ βυᾶ ᾿ρβίβ δηΐμηΐ οι ἰββίοπθ ἃο 
τιρἀοβι1ὰ ἴῃ 5.0] πλοπὶ ουδάυπι οαῖο. ΗΙ, ἰπααᾶπι,, Ιϑοραιὶ δ ἱπθαπάμπι ὃχ Ραγίθ 
Ὠοβίγα ΟαΠΊ ΓΟΠΊΔΩἃ ΘΟΟΙοβία ἰοθα5. ργορογα απ : τη ηἶ βοηθοὶ αἱ 4] οχ ᾿ρϑῖ8. ἴῃ 
ΒΔΟΘΡΟἴΑ}1 ΟΓΑΪΏΘ Θββθηΐ,, ΟΠῚ βου Π [ἀοογοηΐ, Ῥαρᾶθ ΠοπΊθη ἴῃ Πιαγρία ἰαχία ππο- 

᾿ 



ὁοοα, [ν 11. ὃ, 

98 ὩΕΟΠΟΙΣ ΜΕΤΟΟΘΊΙΠΤΑΕ 

“ φ ἂ Ἁ “ ᾽ὔ 

ἀποπληροῦντας κατάλοϊον ἱεροπρακϊήσανίας, τὴν τοῦ Πάπα ὀνόμαϊος ἀναφο- 
»" Ἷ ’ "»“"ἢ "»" ᾽ὔ 4» 

ρὰν χατὰ τὸ ἀρχαῖον ἔϑος, πρώτως τοῖς ἐχεῖσε ποιήσασθαι" εἶθ᾽ οὕτω χαὶ 
“Ὸ »"Σ᾽ ’ὔ ᾿" »"Ἢ Ἶ “ 

πρὸς ἡμᾶς ἐνταῦϑα διαβιβάσαι, ὥστε τελεῖσθαι δὲ ὅλου μετὰ τὴν αὐτῶν 
Ε , δ' ε , ᾿ Ν Μ “ 5" ἱρὰ ς.»" - 

ἐπάναζευξιν᾽ ὡσαύτως καὶ λοιπὸν εἴ τι προνόμιον ἀρχῆϑεν ὑπῆρχεν ἀπογενε- 
9“ “ὦ δῳ ἂν φ ΄, , , 

μημένον αὐτῷ, τοῦτο ἦν ἐνδεδομένον, καὶ κατησφαλισμένον ἐγγράφως αὐ- 
"»"- ,’ ψ ᾿] Ἁ οὖ »"Ὃ΄᾽ ’ 

οῖς" καὶ λόος ἦν οὐδεὶς περὶ ἐκκλησιαστικοῦ οἱουδήτινος συζητήματος" ἀλλὰ 
Χ ψω φω διὸ ε ᾿ ΄, »Ἢ ΄ ς - ῃ , 

τὸ παν τῆς αἰτήσεως, ἡ βασιλὶς καθεισθήχει Ἰών πόλεων, ὁ Ἴῆς οἰχουμένης 
. ᾽ ν᾿ . δον); .ἢ. Δ » Ρ ᾿- Τὰ , » ͵ 

τερπγὸς ὀφθαλμὸς, τὸ τῶν ἐπὶ γῆς περίσυστον ἁπάντων ϑεαμάτων ἐντρύ- 
.Ὁ , “᾿ς - , , Ν "ὦ ε " 

φημα ἥν γάρ τοῖς ῥηϑδεῖσι πρέσβεσι διακεκελευσμένον περὶ αὐτῆς, ὡς εἴπερ 
ε “- ΄ ’ὔ ε [ Ἁ ΄ 3 δ ᾽ὔ, 
ὁ τῆς πρεσβυτέρας πρωτοπρόεδρος Ῥώμης τὴν ταύτης ἀπόδοσιν καϑυποσχέ- 

σθαι συνέλϑῃ παρὰ τῆς λαϊκῆς τῷ τότε δυνασϊείας καϊεχομένης ἐκ Τῆς ἐπει- 
, -“ ᾿ ,ὔ »"Ἢ᾽ »"ὟἪ᾿ 

σφρησάσης τῇ ἐπιχρατείᾳ ῥωμαίων ἀλληλοδιαδόχου Ἴῶν δεινῶν ἐπελεύσεως, 
, ἢ φο “ο“ ἀὼ 

λόϊοις οἷς προὐπεφῃνάμεθα, παραυ]ὰ πάνϊα Τὰ Τῆς πρεσβείας ἐντελώς ἀπαρ- 
΄ 5" 7 ᾿, Ἁ ε ΓᾺ τ᾿ Ω ΕΙ , ΕΚ, Ἁ κ , 

τισαμένους ἀνακάμψαι πρὸς τὰ ὠδί' παρ᾿ ἣν ἄρα αἰτίαν καὶ τὼ κωλύμης 
»Ὁ"» "ε “»-Ἅ "»"»" ᾽ τ "ε 

ἐτισυνέβη, τῶν τῆς ῥωμαϊκῆς ἐκκλησίας μὴ σαραδεξαμένων ἐς ὅσον τὰ τῆς 

αἰτήσεως ἐξετείνετο, ἀλλ᾽ ἀπολογησαμένων ἄλλως ϑέσϑαι τὰ κατ αὐτὴν, 
»ὝἪ -“ -»“ " »“"ὝἪἘ -» 

χαὶ μὴ οὕτω τομῶς κατὰ τῶν ὁμοφύλων χωρῆσαι, ὥστε τούτους ἀπηνῶς ἐξώ- 
"“ " ε , “Ὁ 

σαι τῆς Κωνσταντίνου, ὅσα καὶ δέον ὃν μέγαν οὕτω συγκροτησῆναι «όλε- 
᾿ “ὁ ΄ὔ Ἂ " δὲ ἂν , ΄ὔ 5» Η ,ὔ “ Ἀ 

μον καὶ ἐμφύλιον" εἰ δὲ καὶ ἕτεροι λόγοι συνετέϑησαν ἐπὶ τούτῳ, τῶν μὲν 
-“ . , ᾽ , » Η ῃ »-» 

τοιώςδε τὸ ζητούμενον γενέσθαι ϑελόγτων, τῶν δὲ μέχρι τοσοῦδε χκατανευ- 
᾿ -“ ᾿ -“᾽ “- 

ὄντων, ὅμως τοιαῦτα ἦν τὰ αἰτούμενα, καὶ παρὰ ταῦτα τὸ τοῦ ἔργου γέ- 
Ἀ ΕῚ ΒΡ Ἁ “ 93᾽ “ δέ »"Ἢ ε "»"᾽ , Ι 

γονε μὴ ἐχβεβηκός" καὶ γοῦν ἔχῃ ἂν εἰδέναι σσᾶς ὁ τῶν “σαρόντων λόγων 
ἣν ἈἉ ς Ἁ 9 Ἀ Ω Ἁ 9 ’ 7.8 Υ' "“ ᾿ς 

ἐξεταστὴς, ὡς τὸ ἐχκλησιαστικὸν ἅπαν καὶ ἐνηρήϑη καὶ ἐκυρώδϑη τῷ τότε 

γοη γϑίθγομι {ΠΠῸ Ῥγπ]ο πθπιογαγθηΐ : ἱὰηὶ οἱ {ΠΠπηῸ αἀἰρτοβδὶ ρα πὸβ Παοαιο ἴΐὰ 
ΓΘοϊ αρθηΐ:; [ἃ αὐ ΓῈ5 ΡΙΔ πη ΘΟΠΒί ἢ Πα θογοῖαν. ροβὲ ᾿ρβοόγιμι θα! πῇ: ΡΡ ΘΓ ᾺΘ 
51 4αοα ἃ]10α ρτϊβοιμπη Ραρᾶθ ῥγὶν]θϑίυμη οϑβοῖ., ἰὰ γϑϑιπϑγοῖαγ, γαϊυτη 6. βου ὶρῖο 
Βα θογοίαρ. ἴδμπ γθγῸ π}}}ἃὰ ΡῈΡ 1ἃ ἰθπηριι8 ΘΟΟΙ Θβ δι ϊοαθ οὐ Βα πὰ πὶ ΟΠ ΔΘΒΙ]ΟΠ 5 [δοία 

ΠΊΘΏΙΟ οβί; βοᾷ πηΐϊοα ρθε το ογαὶ, ἀθ γτορία ΓΡ6 (Γθοαρογ 4) σα η0 πλαπα! οου]ο, 
ΟΟΙ θυ τ ῖμηῸ πη γθυβᾶθ ἔθγγᾶθ πη ΓΆΟα]Ὸ 80 ἀ6]Ἰοἴοβο. Παΐαπ οπὶπὶ αἰοι15 Ἰορ 115 1η τηδη- 
ἄα115 [ἀθγαΐ, αἰ ποο ποροίϊϊαμη. ουγαγοηΐϊ. Ομοά 51] βθηΐϊουῖβ οπηᾶθ ΡΟ Ὲχ., οδιιβῖβ 

4115 Αἰχίμλ5. ΡΘ Βα 5818., ῬγΟμ ἢ ἴθγοὶ Γβ απο τι ΠΟΓῚ ἃ Ἰαΐοα ρμοϊθβίαϊθ, {86 ΓΘΡΌΤΗ 

ῬΑ] Ἰοαγαπι Ροῖα οραΐ, Ὁ οοπιϊπιὰ8 Ζαὰθ ΤΟΠΊΔΠΟ ἱπηρουῖο θυθπθγδηΐ οα] αλ αἴ 685; 
ἴὰπο ὉΠΙγΘΓΒ ΠῚ ἸΘρ ΠΟ ηἶβ. ΒοΟρῖιπὶ δΔάθριϊ, πὰὺ τοαϊγοπί. Οὐᾶπιὶ Ὁ σαιβᾶμη ΠΟΡΟΙΪ 

ἀυοαιθ ἀἰβί αν θαι ο ΟΠ σῖ, τοπιδηὰ δοο]οϑῖα ποαπᾶχαδπι Δα πη ἰθηΐθ οἰ ᾿ὰ5. ροβίυ]αι 

Ἰαἰ τυ πθπ, θα ταὶ ἈΠ 16 ΡΓΟσαγαϊ αρᾶπι βροπάθηϊθ, ἤθῖρθ αἱ μ6 ἃάθο βϑνογὰ δά- 
ὙΘΡΒΊΙΒ. ΠΟΙΠΟΘΘΠΘΟΒ ἱΠΟΌΓΡΒΙΟ ἤδρθῖ, ποάὰθ πὶ ἰάτη ΟΡ 6] 160 ΟΟπβίδη!ΠΟΡΟΙ: οχρο]- 

ἰεγοηίαν ; οχ 410 σράηθ που οἶνη]8 ΒΘ] απ ΘΟΠαΓῚ ἤθοθββα οραΐ, Οὐοα 5ἱ δ] 1 αυο- 

{πὸ πὰρ 1ῃ ΓΘ ΟΟΤΏΠΊΟΙΪ βιηΐ ΒΘΙΠΊΟΠΘΒ., ποβίγῖβ 4υϊάθμι ροβία]αία 5101 οΘομ θα] ν ]θη- 

ΕΡῸ5., 1115. δυΐϊθπη 1Παΐθηιβ ἰαπίαπι Δἀβθη θη 015; αἰταπηθη Ππᾶθο ἰαηϊαμπηπιοο ρο- 

βία!αϊα ἐπαθγιηΐ., θαιηααθ. ΟΡ οαπβαπι ὨᾺ]]8 ΠΡΌ οχἰία8 ἔαὶτ. Αἰααὶ παπο ἰοίαπι 
ἰγαοίαϊ αταη 4αἱ οοηβιθγοι., ρΡουβι8. σοι ρουῖθῖ., αυϊοααϊ οραὶ τοὶ θοο]οϑιαϑιίοαθ ἴὰΠῸ 
Ρογαοίθμῃι ἔαϊ588. Γαϊαπηιιθ ΠΑ πὰ ἃ ππΐνουβο βαοθγάοία!]} {ΠΠΠπ|8 ἱροῦ 8 ΟΟΘΙῺ 



ἨΙΒΤΟΚΙΑῈ ῬΟΘΜΑΤΙΟΛῈ Π18ῈΠ 1. 909 
ἀστὴν Ἃ . ὠν “᾿ς , ζφΦ κα Ἀν νς Ψ 

παρὰ τῆς ἐνταῦθα θείας τῶν ἱεραρχῶν ὁμηγύρεως" καὶ τὸν ἐμποδισμὸν ἔσχεν 

οὐκ ἄλλοθεν, ἀλλ᾽ ἢ πάντως ἀπ αὐτῆς τῆς διειλημμένης κοσμικωτέρας αἷ- 

σήσεως χαὶ διαφορᾶς" χαὶ ἔστιν ἡ τηνικαῦτα γεγονυῖα τοῖς διατπρεσβευομέ- 

γοις ἀγάθεσις ἔγγραφος πλατύτερον τὰ περὶ τούτων ἀΠέλουσα 1)" ἀλλ᾽ οὕτω 

μὲν καὶ τὰ τοῦ χαρωνύμου τοῦδε χρατάναχτος. 

κα΄. Ὃ λόγος δὲ βαίνων ἀπάρτι ἐπ᾽ αὐτὸ τὸ 7ῆς ὑποθέσεως σχοπιμώ- 

τατον πάνυ διαπορούμενός ἐστι καὶ ἀγωνιῶν, σῶς ἄρα δυνηδϑείη τὰ περὶ 

τούτου διατρανῶσαι χαϑόσον εἰκὸς, τοσοῦτον ἐπαγόμενα φορυϊὸν ἀλλεσαλ- 
λήλων συμβάσεων πλὴν ἀεὶ τῶν κατὰ πρόθεσιν ἐξεχόμενος, καὶ Ἰοῦτο πάντη 
δεῖξαι κατεπειϊόμενος, οὕτως αὐτὸ δὴ τὸ προκείμενον πανταχόθεν τὸ ἑδραῖον 

ἐπιφέρεϊαι, καὶ ἀνέϊκληϊον, τῶν καιρίων καὶ εἰς Τοῦτο συγϊεινόντων μνησθεὶς, 

διέλϑῃ ἄν τινα χατ' ἐσιτομὴν, τῶν ὅσα τῷδε συνεπεπτώκει σχαιῶς. Καὶ δὴ 

τῶν ἑξῆς μοι ῥηθησομένων αὐτὸς γένοιτο ἂν ἀρχὴ, ὁ τοῦ περὶ οὗ ταῦτα 

πραχϊέου χαθηησάμενος' καὶ ἔσχιν οὗτος ὃ χλειγὸς ἐν αὐτοχράτορσι Μιχαὴλ, 

τὸ μέγα τῆς ἑώας καὶ ἑσπερίου λήξεως ὄνομα, μᾶλλον δὲ τῆς οἰκουμενι- 

κῆς τετραμερείας τὸ φοβερὸν χαὶ ἀγακχλεὲς περιϑρύλλημα, ὁ τὴν εὐσέβειαν 

ἀῤῥαγὴς, ὁ ϑερμὸς τὴν πρὸς ϑεὸν πεποίϑησιν καὶ ἀδίσταχτος, ὁ παρ᾽ ὅλον 

αὐτοῦ τὸ βιώσιμον πρόβλημα τὴν εἰλιχρινῆ πίστιν ποιούμενος" καὶ ὅσα τῆς 

ἀμωμήτου «πίστεως σύμβολα Ὡρὸ «παντὸς ἔργου , Ὡρὸ «παντὸς διανοήματος 

χαὶ βουλεύματος, ἐν παντὶ τόπῳ τε καὶ καιρῷ, ἐν αὐτῷ τῷ καϑεσϑῆναι καὶ 
τ - ᾿ , ἀτοφνὺν - , , ᾿ , ΕΣ ἈΝ; 
ἀνασΐηναι, καὶ μέχρις αὐτοῦ του τυχόντος κινήματος χαὶ βαδίσμαΐϊος ἢ ακα- 

Ὠδ6ὰ6. αἰϊαὰ ]] πὶ ἱπηροαϊπηθηΐαπι Οχὶ 1556... ηἶδὶ ἃΡ δηΐθ ἀἰοία βϑθοῦϊαῦὶ ΡΘι ΠΟ Π6 
οἵ οοηϊγουθγβία. ἘΠ ΄υϊάοπι ἸΔΊΟΥ βογιρίο ἰοΐα 1118 Ἰοραῖϊο οχίαϊ ἰγαάιία.. 510. ἰϑὶταν 
[68 πο 6. Δ0)5 ΙΟΠδπη6 ᾿πηρογαΐογο ἰγαοίαϊα 56 παραὶ. 

21. Αϑὸ γθΓῸ ογαῖΐο ποβίγα ῃΐηο ἰδπὶ ἃ ργδθοραυπη βαβοθρίϊ ἈΡΘΌ ΘΗ 1 ΒΟΟΡΌΠΙ 

ἰοηάθηβ., ρἰαηθ δηχία δὶ οἱ δθβίααηβ., απο 0 ρουβρίοαθ, αἱ μὰν δϑί, σϑῖη 6ν0]- 
γαΐ ἰδηΐα ΘΟΠ ΪΠΠΟΓπὶ οαϑαθιπὶ ΘΟ] ]αν]6 τοίδγ πη  νογαπηϊδηθη ἄπ ΡΓΟΡΟΒΙ πὶ 

ΒΟΠΊΡΟΙ βρθοίαϊ:, 6. Οπληΐηο ΘΧΡ] οαΓ6 σΟηδίυ., 'ρ856. αυϊάθηι οοηίθχίιβ ΘΟηβίδ ἢ 5 
νἱ ἀθθιιαν οἱ ἸΡΓΟρΡυ ΘΠ ηΒ᾽ Ὀ1118 : ῬΥΪΠΟΙρΆ ΠΡ 8. δηΐμη ΔΠααοὶ οἱ ἤπὸ ρου πϑηθιιβ πλ6- 

ὨΊΟΓΑ 8... ΠΟΠΠ]]ὰ ΘΟΙΏΡΟΠΪΟ ἰγαηβη οὶ {π|ᾶθ ἱποομημοθ ἰπἰθγοθββουιηὶ. Ρυϊποῖ-- 
Ρίαπῃ. τὶ ἀϊοθηἄαγιμι τ γαπὶ 1116 511, 4ὰϊ ἀροπάδγαηι ἀὰχ ἔαϊξ,, βοι]Π] οὶ ἱπο για 

ἴηῖον ἱπηρογδίουοβ ΜΠΟΒΔΠ6Ι, τηᾶρηαγη ΟΡ ΘΗ 8115. δὲ οοο  ἀθη 8115 τορίοὶβ ΠΟΙΊΘἢ., ἱπη 10 

Φαδαγι ρου 1 τυ ηαϊ] γθνθγθηάθιμι. 80. ΠΟ ἰ5βίπγαπη ἀθοαβ ; 1116 μἱθίαϊθ ᾿πημη θ}} 18, ἢ- 
ἀυοῖα ἴῃ Ῥδυπι ἔδγυϊᾶυβ οἱ ᾿πἀαθῖὰ5, οἱ ῬΓᾶΘ Οπιπὶ ΓΘ βιὰ τηπηάδηα, Πἀοὶ ραγ[ἴθπὶ 
ἴῃ Ργθιῖο Βάθθη5., οὐποία Ἰρβὶαβ ᾿γγθρΡΘ ΠΘΠ5101}}5. Πἀοὶ οομνθηΐα., οὐ ρὲ ρου, οο- 

Εἰϊαιοπὶ δὲ ΘΟηΒΙΠ10. ἀπ ΘρΡΟΠΘΠ8, Ὁπιηΐ ἰΟ00 ἃς ἰθπιρογο, βῖνθ β5θθηβ, βίνθ ΒΏΓΡΘΗΒ, 
4αο θὲ ποῖα γ6] βΌΟβδα : ΤΏΘη5 ἱπαοίοββα:, τηᾶρηὶ υἱρ ἱπσθηϊ ἃς ΟΔΘΙ βιΪβ, γηδρηὶ 

1) ἘρΒιγΔΘΠλἾ 18 ̓Δηη 6 ΘΠΥΟΠΟΘΥΔΡΙΙΒ Δρι πΠῸ5 Τ. ΠΙ. Βουῖρῖ, νϑῖ. οἴβὶ σορἐοϑίββὶ 6 βου θαϊ ΤΟ ΠΔηπὶβ Πὰ- 
686 αϊδίζαθ γ68΄, ΠΌ]]Δ πὶ ΤΟΙ  ΡΊΟΒΟΥτ ΠῚ οι πὶ ΒΟΠΊΔηΪ5. ἐγδοίδἑιμα ) ΠΙΘΠ ΟΠ. Τδοὶξ ἢ αϊὰ ὨΘΠΊρ6 ΒΟ ἰβηϊα- 
τἰοῸΒ. ΔΌΘΙΟΥ ΟΠΊΠΘΠῚ Παϊ αβπηοαϊ ΔΡΟΙΘΥΪ Πηθ που δ Π ν ]οθαΐ. ὙΘΥΠ.ϊΔ ΠΊΘ ἢ ἀριμὰ ΠΟΒΙΓΠῚ Βδυπα]άμππηι δὰ δῃ. 
1288. 58} αγθρονῖο 1Χ. ργδθάϊοίουιιπὶ ὩΘΡΌΤΟΥ τ ΠΏ ΠΔΡΡ ΔΙ ΟΠΘΠΊ. 6] Π}115., ΠῚ ἰδιηθη ΟΥΔΘοου ΠῚ δ ῬΑρΑΠὶ 
ἰοραιοπίβ. Ἡΐὰ5. προ γαιουἶβ ΓῸ8 βοβίαβ γΑΥ 8 ροδη]δι 015. Θχίο Σ οἰϊαπι ὙΠροάονιβ Ῥχοάτοπηιβ ρα Π08 
ΤΥ. ραγὶ. 11]. Ξ 

οοὐ, {. 13. ἃ. 



οὐὰ, {, 12, ". 

90 ΘΕΟΒΟΙΙ ΜΕΤΟΘΗΙΤΑΕ 
ι ε , " 5» ᾿ ΟΡ ε Ἢ Ν 

μαΐος Φρην, ὁ μεγαλόγους ἀνῶρωπος χαὶ οὔρανιος, ὁ μεγαλουργὸς, καὶ μέ- ᾿ ,ὔ Α Ἁ Ἂν ΄ Ιαλεπήβολος, ὁ Κομνηνοφυὴς Παλαιολό[ων βλασϊὸς. χαὶ 7ὸ σύμπαν ἀξιοθαύ. - “ » “ ἂν “"Β ͵ μασΐος ὁ δὴ τοιοῦτος Τὰ ὥρωταὰ τῆς ἡλικίας ὑπὸ τῷ σύνεγγυς δηλωϑέγει Ἁ »"» ᾿ 
" 3 ΄ ᾿ 

κραϊάρχη., καϑὰ δῆτα πατρὶ σπαργανωϑεὶς καὶ διαπλασϑεὶς πλάσιν ἀρίσην 2 Ἁ Ὁ ὯΝ. τ ρα καὶ ὄντως ἐπαινετὴν, ὅσα χαὶ χαϑ᾽ αἵἱμα γνησίως αὐτῷ προσῳκειωμέγος, Ν ὰ ,Ψ ὃν Γ ,ὔ ε “« ᾿ 0 Ν , Χ 7ὔ ςΝ 7, 
χῶὶ Ιὰ πρωτὰ τῆς εὐ]ενείας αὐχῶν, καὶ ἦθος καὶ τρόπον καὶ βίον ὑπὸ τού- ΄. Ἀ "-Ὁ ᾿ ΄ εἾ ΄ 4“ 
τῳ καλλισΐα παιδευϑεὶς, ἀνιμᾶται μὲν ὡσεί τις σπόγγος τὰ νάμαΐα, «ὧν ᾽ 3 " τ ’ , "ὦν ἄν. ὦ - 
ἐν ἀριστοβουλίαις καὶ ἀριστοσραξίαις κατωρϑωμένον αὐτῷ, καὶ ἐχμαγεῖον ΑΘ ΄ 

2 “ ε ᾿ 
γίνέϊαι Ἴῶν Τούτου πλεονεκϊημάτων διαφανὲς, εἰ καὶ μεϑ ὕσίερον ὑπερελά- 3 - 3: φὦῷ ἥδ 5 , -» 3 ’ ΄ ε “ 
σας ἔχει Ἵ χατ' ἐχεῖγον αἀπαραμίλλῳ τῶν οἰκείων προτερημάτων ὑπερβολῇ" “ ᾿ Ἁ Ὁ ᾿ - , ἀνιμᾶται δὲ καὶ ἃ λαληϑῆναι Τούτῳ καὶ διενεργηϑθῆναι καϊεσπουδάσϑη περὶ Ἴῆς Ἰῶν ἐκκλησιῶν ἐς Ἰὸ ἐγιαῖον ἀνανεώσεως, ἐκ τῆς ἐναποχειμέγς τῇ ἐκείνου “ο Ἀ ο“τ, δ »“᾿ δ δέ " 9 ΨΜ " μ ͵ Ἦ' τῷ Ν 
ψυχῇ «περὶ ταῦτα σφο ρᾶς ὁιαδϑέσεως" ἐξ ὧν ἀναζωσυρούμενος τὸ ἐντὸς : ἀνερευγῶν ἦν πάνυ καὶ ἀγιχνεύων παντὶ τρόπῳ τὰ τοῦ πράϊματος ὅπως ἔχει 
καρπώσασθαι, τοῖς Τὲν ἀρχιερατικὴν ἀξίαν τότε κοσμοῦσι συγΓινόμενος λο- "»" -Ὡω 

-“ ἢ γικώς, καὶ Ἰὰ τοῦ ζυϊουμένου μανϑάνων ὡς λυσιτελῇ χαὶ δέονϊα χαὶ θεά- 3 ὃν» ᾿] ,ὔ Ὁ , 3 ΄ ᾿ , 2 “ 
ρεσΐα ἀρχιερεῦσιν ἐκείνοις, οὃς λόγος ἐμαιεύσαϊο, καὶ σοφία ἐτιϑηνήσαϊο, “ »" 

ΩΥ ἣν, , χαὶ τὸ τῆς ἐχχλησιαστιχῆς παιδείας σύντροφον ἐγαλούχησεν,, οὗς ἐξ ἔτι νῃ- ΄ ΄ ἊΣ ᾿ μιν ΄ , Ἁ. Ὁ Ὁ ,ὔ ᾿ ῃ ᾿ 
πίιοῦ γνόμῶν ἐπιμογαϊ, καὶ χανόνων μελέται, χαὶ ἱερῶν πράξεων καὶ βα μέ- 

-“ Ἢ “ο δὼν ἀναγωγαὶ, χαὶ κατάσϊασις ἐκχλησιαστιχὴ πᾶσα, καὶ λοιπὴ πεῖρα καὶ 
τάξις ἐξέϑρεψαν, καὶ ἠνδρώσαντο χατὰ Παῦλον εἰς ἔργον φσέλειον τοῦ πλη- 
ρώμαϊος Ἴοῦ Χριστοῦ" οὐ τοιούτοις ὁποίους ὁ νῦν καιρὸς ἐκαινούργησεν, ῇ Φφυ “Ὁ Σ ᾿ 2 γι ,ὔ »"Ὕ Ἅ'. ὁ Ν 5 ΄ὔ 
μᾶλλον ἢ τυραννὶς ἐσλαό ουρβγῆσε τοῦ τὸ ἐχχλησιαστικὸν ἄρτι σκάφος χα- ᾽, ςς “ δέ “ “ 2 ΓΞ ΄, ᾿Ὶ . 9 ὃ 
ταβαπτίζοντος, οὐχ ὅπως οὐδέν τι Ἰῶν ὧν εἰρείκειμεν χεχϊημένους, ἀλλ᾽ οὐδ 
ΟΡΘΙΙ5., τηᾶρηϊ Δ5.8, (ΟΠΙΠΟΠΟΓΌΤΩ ΡΓΟΒΘΠΐΩΒ,, ῬΑ]ΘΟΙΟΡΌΓΙΙΙΣ ΒαγοαΪα5, ἰοίμβ τηΐ- ΡΆ1115. ΗΟ ῥυϊπιδθνα δρίαϊθ ἃ ΡΙΌΡΙΠΖαΟ. βὰο πῆς ἱπῃρθγαίουθ, «αδβὶ ἃ Ραΐγα ἴῃ ΘΕΆ Βθ.]18, δ] Οριϊπηδπι [Ουπιδηι γΘύθαα0 ἰδ 4 Ὀ]]Θ οοπηροβίίαβ, Ὀΐροῖθ 1} σϑγῃ)ᾶ- ὯΟ. ΒΔΠΡΏΪΠΘ ἰᾳΠΟΙΏΒ, οἱ ΒΌΠΏΠΙἃ ῬΌΠΟΡΪ5. ΠΟΡΙΠΙ αἰ 6 ΟΙΌΘΠ5, τη ον ΒΒ ι6. δὲ ἱπϑεϊπ{|0- ὨΪθῈΒ. 80 Π0 ορίἱπιθ ἱπδιγαοίαβ., ΒΡΟΠΡΊΔΘ ἰδίαν Ππθηία αἰϊγαχῆς, ΠΘΙΏΡ6 1ΠΠ1π|85. ργδθ- οἰαγαμη ἀυο ΠΠγοὲ ορυβ ἀἰαι6 ΟΟΠΒΙΠ μὰ ; Πίαιθ. Ἔχ ρῦθββα ᾿πλᾶ5Ὸ οἱ ρογϊποίάα νἱνίμ- ἴὰπὶ οἶτι5, οἰβὶ δὲ ΠΙῸπι ροβίθα ΒαρΟΡΑΥ ΙΕ ΒαδΡ ἢν ἱΠΟΟΠΣρΑΓ ΡΠ θπὶ ἀοιίαπι οαπλαϊο, ΔΡ δοάθπῃ Πδυβὶς ραυῖϊου, {πὸ {16 ΘΟΠΟΖαΘμΟ ἰγδοιαγθ ἃ6 βΘΡρΘΡΘ ηἰδιβ ογαΐ, ὨΘΠῚΡ6. ἀθ ἰπβίδυγαηδα Θοο ΘΒ ΡΠ Τὴ απϊϊαίθ, ἰυχία Πδθυθηΐθπα οἷὰβ ἀητὸ τοὶ Πυΐαβ ΟΡ αἰ αἴθηι : ἃ τηθ Ὁ] } τὰ ἸῃΠατημηαίας, ΘΒ Ραθαΐ βθάϊο οἱ βογαϊαθαϊαν οπιπίπιο- ἀ15. φυαοπηοίο τοὶ ἤπριῃ ΟΟΠΒΘΠΌΘΡΘΙΙΓ,, οαπὶ ΘΡίβοορίβ ΘΟ]! αθῃ8 ; πΠΟΡΟϊ απ} (πᾶ πὶ ὉΠῚΠ6., 4πᾶπ| ΠΘΟΘΒΒαΡ 1 Πὶ Ὀθοχαρ σταΐμηι ἔοροὲ Ὁ ΟΡ βοορὶβ ἀἰβοθηβ, 408 ΠΠ 6 Γἃ-- ἴαγᾷ ῬΘρΡΟΡοΡαὶ., βαρ θη ϊὰ Πα ΡΙοΡαΐ,, οἱ δος δι αβεϊοαθ ἀἰἸβορ! πα οαπολιῖο 4 ᾳ 881 ᾿δοίθ Ροϊανθγαῖ: 4108 ἃ ρθΘΓβ. βιὰ Ἰοραμη Ἰθοῖΐο, ΟἈΠΟΠῸΠΙ δια ἴα, οἱ βδογογα οἵ- ΠοΟΙΟΓΙἢ ἃς δγδά πὶ σαγβιβ, οἱ ὈΠγοΓβα Θοο ϑί αβίϊοα Θοῃβ τα 110 ν ὃἃ0 ΤΟΙ πΠἃ ΟΙΏΠΪ5 Θχρθυϊθηϊία δὲ ουο δἀποανογαπιὶ, ἀἰ 116 'π ΥἹΓΟΒ, αἱ αἷΐ ῬαΆΪυΒ, ΡΓοάυχογᾶηὶ δ] ΟΠ]Π6 ΟΡυ5. Βοπῦμλ Ρ] θη ηἰς ΟΡ ἢ ποῃ «Π8]68. ῬΡΆΘΒΘΗΒ ἰθῃΊρα5 τορθηΐθ ροροιῖ!, νο] ΡΟΙΪαΒ ἐὙρδηη 415. σϑηϊίαρα ογθανῖ, ἀππ ΘΟΟΙΘ5ἰβι]οα. ἴδπι βοῦρῃα βαθιηργρίίαῦ ἢ 4 

ἥ 

ΕΣ ΕΥΤΥΤΥΥΥΥΤΤΥΤΥΤΥΤΥΤ: 



ἨΙΘΤΟΒΙΑῈ ΒΟΟΘΜΑΤΙΟΛΕ ΠΠΒΕᾺ 1. 21 
“ ,ὔ “Ὁ ᾿ς ϑὺ» ὦ λῚ ΄, 

ὅτί εἶσι ταῦτα εἰδότας, ὅτι μὴ μέχρι ψιλοῦ μόνου ὀνόματος, τὸ σἹασιάζειν 
Ἁ Ἁ “ - 39 εἶ , 

δὲ ὡς ἐξαίρέϊον ἰδιωσαμένους παρὰ Τὸ Ἰυχεῖν ὧν ἔτυχον, καὶ μεθαρμοσαμένους 
3 » “ 

εἰς τὸ ζηλοῦν. 
-»“Ὕ“ ᾿ - ᾿ μὰ Ἄλον χβ΄. Ἔκεῖϑεν οὖν ὅπερ ἔλεγον, καὶ παρὰ Τοιοῦτον ὁ ἐν βασιλεῦσιν ἀοί- 

ὃ τ ο “ " “ ς θέ ς δ , , ες θη- 
μος οὗος Ἰὰ τῆς ἐκχλησιασ]ικῆς ὑποθέσεως ὑποδεχόμενος σπέρματα ἐνεῦη 

-“ »"ὝἪ »Ἢ ᾿ ἢ Ἁ Ἁ Ν 
σαύριζε τῇ ψυχῇ, καὶ Τῷ ταύτης ταμείῳ εἶχεν ἐναποκείμενα ἐπεὶ δὲ καὶ 

“ -“" ἐς ᾿ εἰς τὸν βασίλειον ϑῶκον ἱδρύνϑη, καὶ βασιλικῇ ταινίᾳ κατεσϊέφϑη τὴν κε- 
“ 'θ δ, 3 ε 

φαλὴν, τὴν τὸ σϊέφος ἐκ πρώτης ἀφέϊηρίας ὡραΐσασαν μᾶλλον, ἢ παρ᾽ αὖὐ- 
“ “- "“Ὡ“ "Ὁ 3 7 

τοῦ χκαθωραϊσθεῖσαν, ἀΓϊχινοιῶν ἐρασίαις, καὶ τροπαίων ἀγυπερβλήτοις ἀκρό- 
"»" “ , » ε “τ140Α1΄ὐΥὦ 

τὴησι, καὶ τῆς «πολυμερίμνου γέγονεν ὅλος φροντίδος τῶν ῥωμαϊκῶν ἐργο- 
»“᾿᾽ "»ὉὋἪ᾽ ΄ὔ 

δοτημάτων καὶ ἐγχειρήσεων, οὐδὲ τὸ τῶν ἐχκλησιῶν εἰς ἐλάχιστον μέρος 
ϑ ἢ ᾿ ἢ ᾿ 

συννοίας ἐτίθετο ἀλλ᾽ ἔχων ἐναποϊεϑειμένα, καθά μοι καὶ λέλεχγαι 7ὰ 7ού- 
΄ Ἶ Ὁ 3 δ δ. 77. “Ὁ Ἁ ᾿ “ 5 ͵ 9 ( 

του σπέρματα, ἼἸοῖς ἐὐϊὸς καρποδόϊησαι ταῦτα τὴν εἰς τέλος εἰρήγην ἐφίέξίαι, 
»Ὃ»Ὰ "ο-Ὁ ᾽ὔ "»"» 

ἅτε τοῦτον καρπὸν προηγούμενον τοῦ πγεύμαϊος ἐπιστάμενος" καὶ πρῶτα μὲν 
"“ ᾿ “Ἢ 3, ΄ »"Ἥ ᾿Ὶ ’ 

συχναῖς πρεσβείαις πειρᾶται ὸ Ἰαύτης καϊορϑῶσαι χρησϊὸν, καϑυπισχνού- 
» ΕΧῚ , 

μένος καὶ «παντοῖον εἶδος εὐάγωγον μετερχόμενος ἑλκύσαι ῥωμαίους πρὸς 
ε ᾿Ὶ λ φ9 Ψ' δέ « δος ΟΟ᾽ , ἄ το [ἡ Ὰ Ὰ ἑαυϊὸν, καὶ συνδεσμῆσαι σχέσεως συνδέσμῳ δὧπλοϊκῷ" εἶθ᾽ οὕτω καὶ «πρὸς 
αὐτὸν χωρῆσαι Ἰὸν καθολικὸν δεσμὸν Τῆς ἑνώσεως" καὶ ἦν Τοῦτο ποιῶν Ἰὲὴν Ἴοῦ 

πλήθους πρόληψιν οἷα εἰδὼς, καὶ παρὰ Ἰοῦτο θέλων οἰκονομῆσαι Ἰὰ Τοῦ ἔρ[ου 

καϊὰ μικρόν' προχκατειλημμένον γὰρ ἐγεγόνει τοῦτο τῇ χρονίῳ τοῦ σχίσμα- 
-“ δ “ ἊΨ 

Ἴος παραϊάσει, τῇ ἐς ὅλας ἑκαϊοντάδας ἐφαπλωθείσῃ ἐνιαυτῶν" μὴ ἔχον ἀνα- 
δ μϑ 2 Δ ε»ὔ ’ ,,,,. Ν Ν δου ῶν Ὁ θά ε “ 2 
ραμεῖν εἰς Ἰὰς ῥίζας Ἰούτου, καὶ ἀρχὰς, καὶ αἰτίας, ἃς φθάσαγϊες ἡμεῖς ἐξε- 

 φυ "-“» ΩΣ Ἀ ϑέμεϑα, καὶ μαϑεῖν ὅϑεν καὶ σῶς" ἔτι καὶ Ἰῶν ὑπὲρ Ἰὰ λήϑη πρὸς αὐτὸ 

ΟΝ σαι 

ϑενμαν ανϑο δ ορὰ 

ΠΟΠ 50} 1πῈ α86 αἰχὶπλιβ ποῖ μα θοηὶ ; βοὰ ααδθ βἰπὶ ᾶθῸ, π6 ΠΟμλπ6 αυϊάθηι ἰ6- 

Ὠ18 βοϊαπὶ : απ] υληαϊ ἰἀπι απο 0 σμαῦὶ, αἱ οΟηβοαπδηϊαν ααοα τθᾶρβθ ἰθηθηΐ, 

οἵ δοηνι]αἰϊοηὶ τοῖο πουιΐπο ἀπ. 

22, Ἱπά6 ἰρίταρ., Ῥγοὺϊ αἰθθαπη., ΘΟ θθο. ἶο ἱπηρθγαίογθ βιιβοθρ ϊβ ΘΟΟΙ Θβἰαβίοαθ 
ΓΟὶ ΒΘ 8, {Πποβαυγιιη οχ Πἰβ ἴῃ ΔΠὶπΊ0 ἴδοις, οἱ αυαβὶ ἴπ ἅγοὰ τοροβίία παρα]. 

Ϊ Οὐπὶ δυΐθηη ΟαΘΒΆΡΘΟ ἰῇ ἰἤΓΟΠΟ ΘΟΠΒΘαΪ., οἱ τρία υἱζία οὰρὰϊ γαϊτηϊνι:, χαοα οο- 

ΓΟΠΔΠῚ τη ὶ5. ἴᾶπ ἱπ46 810 1ηἰ{|0 Οὐ μανὶϊ, ααδη ἰρϑιμη ἃ ΘΟΓΟΠπᾶ ΟΥ̓ Παϊαμῃ ἔαϊτ, ρνὰ- 

ἀἰθη Εἰ ββι Πλ}8. [Δ Ο118., οἵ ἱΓΟρΡ μάΘΟγιι ΠῚ 5. ΠΊ 15. ἀρ οἰ θΠ5., ΤΟΙ δ η0 ἱπηροῦῖο δα πιϊηἰβίγα μα ο 
ΤΘΡΙΙΏΠΙΘ ΘΟΡ ΠΡ 50]}]1οἰπἀἴηϊ ἰοΐαπη 56. ἰγδαϊάϊ:, ΝΘαΘ. γθγῸ Τοπὶ ΘΟ] Θβ Πα πὶ 
ἴῃ Ροβίγομηα ουγΆΓ ΠῚ ρᾶγίθ ΠαΡραΪϊΐ ; 564 τϑροβὶϊα ἴθηθηβ βϑιηϊηα, αὖ ἃ τ6 ἀϊοϊαπὶ 

εβῖ, αἱ οὰ ἴῃ ἰγαοίαπι ρου ἀποθγθῖ., ρδοὶβ Θοπο!βίοπθιῃ ορίανὶξ ἢ; αυΐρρα «αὶ βοϊθθαῖ 
ἔππο 6886 ϑριγ 8. ὈγΪπηαγ απ ἔγαοίαπη. ΕΛ ρυίμηο ααϊάθπι ἔγθααθηιὶθιβ Ἰθραι!οη θιι5 

Ῥοπαμπη Ποῦ ΘΟΠβιϊ θυ τι 8. δὲ, ῬΓΟΙ,Ἰββ ΟΡ 15. οἱ οπαηὶ θθηΐν οὶ! ΟΠ οἰ σθπΘΓῸ 

ΘΟΠΟΙ ΓΘ 510] ΠΟυμἃΠΟΒ ΟΡ Π8, οἱ σϑησῖηο 5101 αἰδοῖα ἀθυϊποῖγο : ἀοίπαθ δα ἀηΐνον- 
5816 ὉΠΙΌΠΪ8. νἱποῦ!απι ἀθυθηῖι. 5᾽οαθ ἀροθαὶ ΠΑΡ 8 ΡΟΡῸΪῚ ργδθιἀϊοίογαπη, ἰάθοχαθ 
γΟ θη8. Ρϑαἀοίοπηριϊπι ποροιίαμπι Ομ οογθ. Ἐγαὶ θηϊπι Ρ65. αἰ αἴπαρ πο ΒΟ ἰβηιαί ργαθίαϊ- 
οαἴα δὰ Ἰηΐορτα βᾶθουα θχίθηβο ; Π6 ἰδπιὶ δ οἷι8 γδαϊοθηὶ δία ἰπἰ{ὰ οἵ οαυβᾶ5. τθοιγ- 
ΓΑΠΊΠΒ., 488 ὈΓΙΘῺ. ΠῸΒ ΘΧΡΟΒΌΪΠ5., Π6Ὸ ὉΠ46 οἱ ψφαιοτηοᾶο ογίμπι δὲ ἄθηπο βογὰ- 
ἰθπλαν : ΡΟΡΌΪΟ ἰἴθπι οὐδ ἰἃ ΡΓΌΟΙΥΪ ρΓΟρΡίθ ναΡο8. ργορυίαθ ορίπίοπὶβ τποΐαβ : Ρο- 

οοα, {.18.. ἃ 



οοὰ. 1. [ὅν ἢ, 

32 ΘΕΟΒΟΙΙ ΜΕΤΟΘΗΙΤΑΕΒ 

"»"᾿ ͵ὔ 5» Φ᾽ Ὁ ἰρς ὔ ,ὔ ε “ Ἀ Ἁ "» - 

τοῦτο διαϊεϑένίων ἐπιῤῥεπῶς διαφόροις γνώμης ὁρμαῖς, καὶ Ἰὸ πᾶν εἰπεῖν 
-“ ε Ψ » ᾿ , “ 

ἐξ ἐπηρείας σατανιχῆς" ὡς οὖν ὁ χρατῶν οὕτω ϑέσσθαι ταῦτα διανοούμενος 
»“"Ν᾿ ΄ δ. Δ “ , 

τοὺς Ἰῆς ῥωμαϊκῆς ἐκκλησίας ἑώρα μηδέν Ἴι Ἰούτων προσιεμένους, ἀλλ᾽ αὐτὸ 
, “Ὁ 7 "“ωῸ 

τὸ πνευματικὸν ἔρον αἰτοῦγτας, αὐτὴν τὴν τούτου ἀπάρτισιν, συνορᾷ τὸ δέον 
“ “ ᾿Ὶ ΄Ὃ ᾿ Ν 

τῆς ἐκείνων «σροϑέσεως χαὶ λογισάμενος ὡς οἱ πρὸ αὐτοῦ, χκαϑαὰ χαὶ προ- 
, 5 ᾿ “ Ν εἶ Ἀν 5 ἶ ᾿] , ει φῳ 3 

δεδειχότες ἐσμὲν τ), ὅσον μὲν κατὰ τὰ ἐκκλησιαστικὰ ἐκβεβηκότα τὰ τῆς ὑπο- 
’ὔ εν ᾿ "»" , 

θέσεως εἶχον, ἄλλως δὲ τὰ Ἰαύτης ἀνήρτων ἐπὶ λήψει τινῶν σωματιχωτέρων 
- - ͵ : 

εἰς ἀμοιβὴν, οὐκ ἀπὸ λόγου καὶ τοῦτο, οἷά τινα περιποιούμενοι τῶν ὧν 
᾿ς ΄ .] “ ᾿] ,ὔ ’ὔ ε 5" ἣν Ἁ ᾿] 5" Ἁ 

ἀπώλεσαν ἐντεῦϑεν ἀνακαλέσασϑαι, συνδιαγινώσκει ὡς ἐπεὶ τὰ κατ αὐτὴν 
» » , ᾿Ν » “ 

τοῖς πνευματικοῖς τὸ ἀσφαλές εἶσιν ἐπιφερόμενα καὶ συνοῖσον, οὐχ ὅσιον 
Ὶ Ἁ ,ὔ " 7, Ν ν ἢ , “ ᾿] Μ “ Ρ ᾽ὔ 

οὐδὲ δίκαιον ἀναβάλλεσθαι πρὸς αὐτὰ, σωματικῶν αἰτήσεων ἕνεκεν' “πάντως 
. ε 3 ,ὔ , “ ᾿ Ἁ , ’ δ μὴ , 

γὰρ ἡ ἐκείνων γαληναία κατάσϊασις, καὶ τὸ τούτων κέρδος ἕξει προσεφεπό- 
,, »“Ὁ“ »" ᾿ 

μένον ἐνθέν τοι καὶ διανίσταται τέλος ψυχῆς ὁλοσχερεῖ διαϑέσει τὴν ἐκ 
μακροῦ γλιχομένην ἐκτερματώσαι τῶν ἐκκλησιῶν ἑνοποίησιν. 

,ὔ " εὖ ᾿ «ε , , Ἁ ΕῚ ͵ὕ . Νςς , 

χγ΄. Καὶ ἦσαν οἱ συνδιατιϑέμενοι τούτῳ «πρὸς ἐντελεστάτην αὐτῆς ἀσο- 

πλήρωσιν οἱ τὰ πρῶτα τῶν τότε βουληφόρων ἀνδρῶν κατὰ πᾶσαν αὐχοῦγϊες 
ς χ:.. εὖ ’ ᾿ ε . Α . ν γ ὅν ἔχλτος ὑπεροχήν ὧν ϑάτερος μὲν ὁ πολὺς τὴν σύνεσιν καὶ τὸ Γέρας ἐτύγχανε ΤῈρ- 

᾿ 4, Ἅ᾿ Φ Ν “ Ὁ Ν᾽ δὰ. ᾿ ΕΣ ΄ 2 (δ Χ ΄ , μανὸς, ἀνὴρ εὐγενὴς, τῶν ἀφ᾽ ἡλίου ἀνατολῶν ἐκ παίδων τὸν μονήρη βίον 
»" ’, ᾽, ΔΥ͂Σ “Ὁ 

ὑσπεισελθῶν, χἀν τοῖς ἐν ἱΙεροσολύμοις εὐαγέσι σεμνείοις, καὶ ἱεροῖς Φρον- 
’ ᾿] ὃ ἥ ᾽,ὔ ᾿ » ς ᾽ὔ Ν Ν Ἵ ᾽ὔ ΕῚ τισϊηρίοις ἐνδιαϊρίψας, καὶ πνευμαϊικοῖς ἀνδράσι, καὶ τὴν πσολίϊείαν οὐρα- 

͵ ’ ΨΨ.. 

νοβάμοσιν ἐφ᾽ ἱκανὸν συνεξετασϑεὶς, καὶ συναεϑλεύσας «πόνοις καὶ ἱδρῶσιν 
“" φ ᾿ ι Ν μῚ “Ὁ “Ὁ Ὁ“ ’ὔ ,ὔ 

ἀσκητιχοῖς, χαὶ πολὺν τον ἐντεῦϑεν πλοῦτον τοῦ πνεύμαϊος συλλεξάμενος, 

Βίγθπιο,, αἰ οὐποία 5 πλιὰ] ἀϊοδηλι8., βαϊδηΐοαθ ἔγραι 18. ΟρΟυηἴ ν]. Π πὶ Πᾶθο ΘΟΠΒΙΠ1ἃ 

ἸπΊρ ΡΟ σΘυ νυ ., τοιηδηδπιὶ ΘΟ  οβίδτι ΠΪΠ1] Πα] αΒπ] 0] σου π αὶ Δαἀτη ἴθ γο, βοα γοὶ 
᾿δηἰ απ Ο0. ΒΡ γ1 [8118 50]]]οἰϊα πη, δία παΐϊα8 ρου Ποϊθπάδθ οαρίἄδπι : «υΔΠΊΟΌΓΘΠι 
γϑοΐαμι 1ΠΠ|π8 ΒΘ 811 ΘΟΠΒΙΠ πη ; ΘΟΠΒΙ ΔΘ ΔΠΒ4.Θ, ΒΕΙΡΘΡΙΟΓΘΒ. ὈΥΙΠΟΙΡ65, αἱ ἴλην θη η- 
[ΓΑ] Π.115., ἰΐα ΘΟΟΙ Θβ  αβιϊοαπη ΠΟΡΟΪ ΠῚ ΡΓὰ6. ΘΟ} 18. ΠΡ αἶ586., αἱ ἰδτηθη οἰάθηη δάπο- 

τογοηΐ τϑοϊργοοᾶπῃ σΟΠα ΠΠΟπθη. ΘΟΡΡΟΓΑ] πὶ Δ]ΠΧαοὶ ὈΟΠΟΓΙΠὶ ; Δ ΠΊᾶπὶ π6 ἃ 4}- 
ἄθπι ρβυγάθππι ογαΐ, «αΐα ΠἰπηΓαΠ ἀγᾶθοὶ {πᾶ ἈΠ βου ἢΐ ΓΘΟΌΡΟΓΑΓΡΟ δἰ θθαπί; 
ΡΓΌΒΘ ἱπιθ]]οχὶ ἱπηρθραῖου, Βρ᾽Ρ 4118 ἀπὸ οοάθηααο {πθῦὸ δα βθοιγι ἴον Ὁ{}18-- 
ἴθ! 6 ΒΟ]6ΓΘ. ΡΘΡΆΌΟΘΡΟ ; ΠΘΩῸΘ. ρίυμη 6856. ἃ ϊ δΘαατη ΒρῚ 1 [4}1ὰ αἰ ΛΓ. ΡΓΟΡΙΟΡ 
ΘΟΡΡΟΓΑΙ πὶ ΤΘΡΙΠῚ ΡΘΕ] ΟΙΘ5: ΡΓΌΓΒΙ15. ῬΔΟΙ 60 ΒΡ1Ὁ 11] Πὰτὰ βίαι αἱ, ἸΠΟΓ ΠῚ ῬαΓΙ ΟΡ οΟΓ- 
ῬΟΓΆΪ6 5 ὈΒΘΟ ΓᾺΡ ΙΏ1, ΘυδηΙΟ ΡΟ ἴοῖο ΡΙᾶπ ἃπίπηὶ αἴἴδοία δα αἴὰ θχορίαϊαμη θοοθ- 
βίαγα πι ἀπίοπομα. Ομ Ποϊθη δὰ ἱποῦ]ῖ. 

928. Ἐγαηίαιιθ οἱ σοηβθηςθηΐοβ δ Ὀ] ΟΠ ἰββίπηαγη οὶ ΟΠ οι ΙΟμΘ τ ὈΥΪΠΊΑΓΙΪ ἴὰΠ0 56- 

Ὠδίουοϑ. Β.ΠῚΠῚΪ5 αἰ [41 1}0118 ῬΡ ΘΠ, ΦαοΡαη πι15. ΒΡ Θη ἰδδίηγαθ. δὲ ΠΟΠΟΓᾺ 1551 Π|1|85 

(οΥμδη8 δγαΐ, νἷρ ΠΟ] Ἰοοοὺ παίιβ, ἴῃ οΥθπίθ ἃ ῬΌΘΕΙ5. πη ΟΠ δι 1οᾺ πὶ Ὑἱᾶπὶ ΡΓῸ- 

ἔβββιβ, οἱ ἴῃ ἨΘΓΟΒΟΙΥ ΠΟΥ ΤΠ ΒΆ ΠΟΙ ΠΑΡ 5. ΒΔΟΥΊΒ4 6. ΘΟΘΠΟΒΙ 5. νϑυβαῖιβ, οἱ οὐ βρὶπτ' 
αἰ ΠΠ]Π 5. Ὑἱρῖθ δ ] θβίθαι. οοηνθυβαιοθ πὶ ρθη ἰθι15 αἰπι Θχογοϊ [αἴ : βιπιῦ! 46 ἸᾺΡΟΓῸΒ 
ΒΌ(ΔΟΓΘΒΠΊΙΘ. ἈΒΟΟΙ 008. ράβϑιιβ, πιθ] πὶ ἱπ 6 Βρί ἰ 5 ἐμοβασραπι δἀδρίαβ [αδγαῖ: 4υἱ ἀθ 

1) ΝΘΙΏΡΘ ΜΆΠΆΪΟΙ ἐοποογάϊαθ οοη ἀπ 6π 56ῖῖ1 θγαθμ απ νοὶ οθαὶ οσοἀθῃ 816. ἱπηρ θυ 1]. ΤΟ ΠΠμ65 

δι θη] αϊδῖζοθ (ΟΠ ΒΔ ἢ ΠῚ ΠΟΡΟΪΘῸ5. γϑβεϊαἰοπθιη. 

ἀ αα σὦ ἃ ἃ ἃ ἃ ὦ ἃ ὦ ἃ ἃ ἃ ἃ ἃ ἃ αὶ ἃ 

4 1111 {ώ11{ἔὠἀ{ἀ{ἀ{{τ᾿ 
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ππσαστασ σπασα 
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ὃς καὶ ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν προβιβασθεὶς, καϊὰ βαϑμοὺς καὶ κανόγας ἐκκλη- 

σιασ]ικοὺς, καὶ Τὴν Ἰῆς ᾿Αδριανοῦ πολυθρέμμονα ποίμνην ἐπι μαάκροις χρόνοις 

ποιμάνας ϑεοφιλώς, ἄϑλον ἀρετῆς ἐν ὑστέροις καὶ τὸν πατριαρχιχὸν ϑρό- 

νον τῆς βασιλευούσης Ἰῶν πόλεων ἀπηνέϊκατο' καὶ τοῦτον θᾶττον ἐάσας τρό- 

πῳ Ιγώμης ἀξιαΓάσίῳ 1), τὸ σύμπαν οἵα εἰρηνικῷ συνῆν τῷ χκυριαρχοῦντι, τα- 

ραχεκλημένος εἰς τοῦτο, διά τε τὸ περιὸν τῆς μεγαλονοίας αὐτοῦ, καὶ τὸ 

πρὸς εἰδημοσύνην θείων τε καὶ ἀνθρωπίνων ἔργων πολύπειρον' ἐξ ὧν ἄρα καὶ 

τὴν τότε κινουμένην σύμβασιν τῶν ἐκκλησιῶν συγχροτῶν ἦν καὶ ἀποδεχόμε- 
νος οὐχὶ τηνικαῦτα τὸ πρὸς ταύτην ἔνθερμον εἰληχὼς, ἀλλ ὡς ἴσασι πλεῖ- 
στοι τῶν ἐκεῖνον εἰδότων, καὶ μάλιστα τῶν τῆς ἐκκλησίας λογάδων, κἀν Ἢ 

ὑφεδροίᾳ ὧν ἔτι, κἀν τῇ πατριαρχικῇ σπροεδρίᾳ τὸν εἷς τοῦτα ζῆλον καὶ τὸ 

Ἴςς ψυχῆς ἐδείκνυεν ἐνδιάϑετον, μαχόμενος ὑπὲρ τούτου καὶ παϑαινόμενος, 

ἅτε πρὸς τῶν, οἷς ἦν ἐντετυχηκὼς καὶ μαϑητεύσας » “παλαιῶν καὶ ϑέσαι- 

σίων ἀνδρῶν διεγηγερμένος, σφίσι Ἴε Ἰὴν εἰς τοῦτο [νῶσιν ἀχριβιστάτην λα- 

βων, καὶ πληροφορίαν ἐναργεστάτην κτησάμενος" ὁπσοῖος ἐξ ἐκείνων ὁ Ἵερο- 

σολύμων ᾿Αθανάσιος ἐγνωρίζετο σοφίας καὶ ἁγιωσύνης ἐληλακὼς εἰς ἀκρώ- 

ρειαν᾽ ὃς καὶ πᾶν εἶδος ἑνωϊικῆς συμφωνίας εἰράσατο, Ἴῷ Ἰοῖς χρόνοις αὐτοῦ 

τῶν ᾿Αγαρηνῶν «παρὰ τῆς λατινικῆς χειρὸς ϑείᾳ. συμμαχίᾳ καταστραφέντων 

τὴν ἹἹερουσαλὴμ εἰσελθόντι δικαίῳ τοῦ Πάπα, λεγάτον σύνηϑες τοῦτον ῥω- 
μαίων διαλέκτῳ καλεῖν" κἀν τοῖς ὕστερον αἵματι μαρτυρίου τὸν βίον διήγυ- 

σεν, ἐν αὐτῷ τῷ κυριακῷ τάφῳ καὶ ζωηφόρῳ κατὰ τὸν ἱεροκήρυκα Ζαχαρίαν 

σφαγιασϑεὶς, καὶ αὐτὰ ϑείαις ἄρα «ὡρονοίαις ἐνδεδυμένος τὰ τῆς ἱερα]ικῆς 

στολῆς ἄμφια' ὁποῖοι δὲ αὖϑις καὶ ἕτεροι σὺν αὐτῷ οὐκ ὀλίγοι τὸν βίον 

ΒΟΠΟΡΟ ἴῃ ΠΟΠΟΙΌΠῚ ργουθοίιιβ, βθοση ἀπ στ ἅτ5 ΘΔΠΟΠΘΒά 6 ΘΟΟ  Θβἰ αβϑί ο05., ροβί Δ ΠῚ 
ἨδανΔΠΟΡΟΪΘΟ85. οορίοβαπι σρορθη ἴα τοὶ ρἰοβοααθ ρανογαϊ., υἱριμ 5. ροβίγοπιο ργὰθ- 
ΒΉΪαγη [Ὁ] 1} ῬΑ ΓΙ ΓΟ ΠΑ ]Θ πὰ τορίπαθ ἀρ έτη βοᾶθπι: «αᾶπηι ἴϑηηθη βἰαἰ πὰ αἰ πλ [6 8. ΤηΪΡῸ 
ΠΊΘΗ 8 ΘΟΠΒΙ]10., ἰοἴτ8 θρὰϊ οὰπὶ ρᾷοὶβ βίαδϊοβο ρυϊποῖρο, δά ποὺ νοραΐιβ ργορίοι 
ἈΙΆΡΠ Πα πθη 18 οορίαμη., οἱ αἰνίπαλαμι Πα ΠηΔ ΠΑ ΠΠΊ 6. ΓΘΡΙΠΤῚ 50 θη πὶ ΘχθΡοῖ ἃ-- 
Εἰβδί πηδπῃ : ἀπάθ ἰάηο βυβοθρίο οοποογϊαθ δοοϊθβίαγιιπη ργοροβίίο, βυραρίο δὰ [ἃ-- 
γϑρθαῖ, Νϑάιθ ἴχπο ρυϊπηαπη μὰς ἴῃ τὸ ἔδγνοθαὶ, βοα αἱ ΡΙΟΓΊΠΙΪ ΠΟΙ οἷι5. βοϊαηϊ, οἱ 
ῬΓΔΟΒΘΓ πὰ ἴῃ Θοο]θϑίδθ αἰρηϊ αι 8 οοπβείζαι!, οἱ ἄππὰ ἁάπαο ἰπ ταΐποῦο βοάο οϑβοῖ, 
Θὲ οὔπιὶ ἴῃ ἔαΒΕβΊο. αι ἴδρ ΠΑ}}., τοὶ Ἰνυΐιβ Ζο] απὶ ἐπι ΠΠ| Δ 106 ΔΠΙΠΪ ῬΓΟρΘΠΒΙΟΠοπὶ 
οδιθηάογαῖ, ΡγῸ θᾶ ἀθοθγίδηβ. 80 ραϊΐθηβ. Ουΐρρο, ἀπ  ψαουΌτη ΒῈ ΠΟΙΟΓ ὨΠΊΘῈΘ ὙἹΓΟΓΌΠῚ, 
αυΐθυβ ἔμ] 8. ἀἰβοϊρα!αβνθ ἔπογαὶ  ἀποιογίταϊο οουημιοίαβ., ἂρ ᾿ΙΒΖῸΘ. Ὀ]ΘὨ Β8᾽ ΠῚΔ ΠῚ 
ὨΘΡΌΪΙ ποι! πὶ δάἀθρίαβ,, δὲ οἴη βαυτηπια ρογβαδβίοπο οἀοοίαβ. ΗῸ5 ἰπίον ΠΙΘΓΟΒΟΪν-- 
ΠΛΟΓΌΠῚ. ΡΑΙΓΙΓΌΠα ΑἸΠδ Πα α8 ἀρ ΟΒΟΘ θα αΡ, ἴῃ Βα πη πιο βαρ θηϊαο Β8 ΠΟ Πα Βα 6. γοῦ- 
ἰἴοθ. ΘοΟμβεϊ αΐα8᾽ 5. φαΐ οἱ ΟἰηΠθμη Ορογὰπι ἙΟΠΟΙ Παπᾶδο οοποογάϊαδο ἀαθαῖ: ΠΑΙΠΠΙΙΘ 
ἀθίαιθ ἰιι8. Αβαρθηΐβ᾽ Ἰαὐϊπα. τη Π 60 δυχ!]ϊαπίο ἀονϊοιίβ, Ῥαρᾶθ υἱοαῦῖι8. ἨΙΘΓΌΒΟΪν - 
τὰ ἱΠΡΤΟΒΒ.18. ἀἸΟΘΓῸ ΠσπΟ 8016 θαϊ γουηὰπὰ Ἰἰηρτιὰ Ἰοβαίαμη : οἱ ἀθηΐψιθ ππαυ γγῖοο βᾶη- 
δυΐηθ υἱϊαπη Πηΐν]ς [π᾿ ᾿ρ50 Πομαϊῃὶ βθρυ]ογο υἱνίῇοο,, μαι βθοὰβ δ πη 5806 ΡΓΆΘΟΟ 

1) Θυμδ8 ΟἿ} ὀδτιδ88 ΘΟΕ ΠΙΆ Πι15. ἰδ ρδ νἀ Βαϊ πὶ ἀοβογαθυῖς,, αἰ ββθυῖ: ποὸὴ ἱπα Πρ θηΐον ΟἸρουιΒ ἰγαοῖ, ἀθ ῬΙΓΙΔΥ ἢ δ ΘΟΠΒΙΔΠΠΠΟΡΟΙ ἰδ 15. Ἐπ δα ΐθιη δΥθἃ ΤΙΔΙΙΠΟ5. ΘΟΠΟΟΓΑἰ ΔΗ βἐιια τη πιιηο ππαχὶπιθ Θἰιοεῖ. 

φ 

οοἁ, {. 14. ἃ. 
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οὐ, [Δ 14, ἢ 

831 ΘΕΟΒΟΙΙ ΜΕΤΟΘΗΙΤΑΕ 

ΠῚ »"ὝἪ᾽ Ἢ Ἀ , Δ ," ΄ δ Ἁ ᾿Ὶ -“ ͵ 

ἀγγελοπρέπεις καὶ τὸν λόγον, οὖὺς καὶ χατονομασαι δία τὸ τῶν λεγομένων 

μῆκος παρίημι. 
“ , -“ ’ -“»“ 

κδ΄, Τούτοις ἀληθῶς καὶ ἴχνια βαίνων ὁ Ἰῶν θειδέρων καὶ καθ᾽ ἡμᾶς πρὸς 
Ἁ ΕἸ 

ἅπαν ἄριστος Τερμανὸς, ἄλλως 7ε χαὶ οἴχοθεν συνιέναι Ἰὸ δέον τὰς φρένας 
, ᾿ » - ,ὕ » 

ὧν σϊιβαρὸς, θάτερος ἦν χαὶ πρῶτος τῶν Ἰὰ μεγάλα τότε συντρεχόντων τῷ 
βασιλεῖ ἐφ᾽ ἧπερ ἔσπευδεν ἀπωθήσει Ἴῆς Ἰών ἐχκλησιῶν διαιρέσεως. “Ὃ δὲ ἕτε- 

ε 4 ,ὔ 7 Ψ 7 ΄ Ἁ ι ,ὔ 4. ΠΝ 

ρος ὃ ἀκροπολίτης Γεώργιος ἤν, μέγας λογοϑέτης ΤῊΝ ἀξίαν τέλων , ἀνὴρ 
Ἁ ΄ ᾿] Ἁ Ἁ ͵7ὔ 5 Ἁ Ν ’ “ . Φ.Ἂ - 

τὸν Ἰρόπον εὐϑὴς, τὴν γνώμην ἐπιεικὴς τε καὶ μέτριος, τῇ δὲ καϑ᾿ ἕξιν ἐπι- 
, »Ἥ “» "»"Ὃ᾿ ἦ “ -» ΄ 

σήμῃ Ἰών μαθημάτων, καὶ ἢ ἐς ἄχρον τῆς σοφίας ἀφίξει, οὔτινι τῶν ἁπάν- 

τῶν χαιροῖς ἐν Ἰοῖς καθ᾽ ἡμᾶς παραχωρήσας Ἰῶν ἴσων βραβείων αὐτῷ, ἀλλὰ 
7 ΩΥ "“ » 

πάντας ὑπεραναβηχὼς κράτει φύσεως καὶ παιδεύσεως, ὃς ἔκ τε Ἰῆς ἐπὶ τῇ 

ὑποδέσει πείρας καὶ δοκιμῆς, καὶ τῆς χαϑυπερτερούσης τῶν λόγων ὑσερο- 

χῆς πολλὴν αὐτῇ παρεῖχε Τὴν ἀρωΓήν τὴ. Προσθήκη Γίγεϊαι τούτοις καὶ ὁ θεο- 

κόσμηϊος Θεοφάνης 2) Ἰῆς Νιχαέων ἐκκλησίας ἀληθὴς ἀρχιερεὺς καὶ διδάσκα- 

λος, καὶ πλείστην ὅσην ἐμπειρίαν συνηθροικὼς θείων λόϊων καὶ ἱερῶν ἱσ]οριῶν 

τε χαὶ πράξεων, ὅσα καὶ Ἴῆς θύραθεν παιδείας μὴ ἀμοιρῶν. Οὗτοι συλλήπ- 
ξ "»- "“ "»" Ἁ Ἀ ,ὔ ἂ» Ἁ ,ὔ ΄ 

τορες ὑπῆρχον Ἰῷ κραϊοῦντι πρὸς τὸ ζητούμενον οὗ δὴ λοοπραϊουμένου πάν- 
των ἁπλῶς εἰς ἐπσήκοον, καὶ τοῦ κατὰ τὴν ἐκκοπὴν τῆς τοῦ Πάσα τῶν ἷε- 

ρῶν διπϊύχων ἀναφορᾶς, Ἰὴν ἀρχὴν ὅπως ἔσχε παρεισφθαρεῖσα κανονικῆς ἀχρι- 
βείας ἐχϊὸς, καὶ συνοδιχῆς διαϊγώσεως κατεξεταζομένου προβλήμαϊος, καὶ 

ΖΔΟΠαγίαβ,, Βαοουἀοἴ δ! 8. Ὁ 60 5. ργονϊ ἀθηΐθ νθβιϊτηθη 15 ̓πάἀαἴτιβ; ἀπὰ οαπὶ 1118 πᾶυὰ 

Ῥδιοῖβ, νἱΐα δὲ ΒΘυ ΠΊΟΠΘ. ΔΠΡΘ] οἷ ΠΟΠΉΪΠΙ θ5, 4108 ΠΑΡΓΑΙΙΟΠ5. ῬΓΟΠ χ [αΐθη υἱϊδη8., 

ΠΟΙΉΪΠΑΓΘ. ΟἸΆΪἴΟ. 
9, Ἠογυμπὶ νϑϑιϊρ!β γΘΓ6 ᾿Πβιβίθηβ ΟΡ Ϊπη5. ἀπά θαθδαι6 ᾿πῖον ΘοΤΘΘΊΟΒ. (ἀΘΓΠΊΔΠΙΙΒ 

ΠοΒίθρΡ, ἃ] πη6 οἰΐαπη δ οΟρποβοθπηάδμῃ δοαυϊίαίθπι τηθηΐθ βὰἃ ργΔΘΥ Δ] Δ8, ὈΓΪΠΊ5 

ἴῃ ΘΟΓΌΠῚ ΠΌΣΩΘΙῸ ΘΡΓαΐ 4] ἱπηρογαῖοῦὶ πηαρηἶβ ἴῃ ΓΘΡῸΒ Βα βου υθραηΐ.,, ροβίααδπι ἢΐο 
(6. δυΐογοηάα θοοϊ βία απν αἰ ν᾽ βίο οοδ ίαγο οοϑρὶς. ΑἸΤΟΡ ογαὶ Αογορο α θογρίαβ., 

πηαρηὶ Ἰοροϊμοίαθ ἀἰσηπιϊαΐϊθ ργαθα 5, Υἱν ΤΘΟΙΪ ΠΟ 5, ρἷαθ πηοἀοβίδθαιθ βθπίθπίϊαθ, 
5ΟΠΠἀἀγαπι δαΐθπλ (ἰἰβο ΡΠ ]ᾶΛ πὰ ΠΟΙ ἃ ΘΧα αἰ β Ἀπ βαρ θηϊα ΠΟΙ ηὶ ἰθηρΟΓ ΠῚ ΠΟ-- 

ΒίΓΟΓ ΠῚ ΡΪ ΙΔ Πλ ΟΘθη5, ἱπηΠ20 ΟΠΊΠ65. ἰηρΘη] οἱ ἀοοίτηδθ [ἀου]αἴ8 ΒΌρΡΘΡΠΒ5: 4] 

ἴπηι ἀΓρατηθπτ Παΐὰ5 ρϑγ τὰ δὲ θχρουϊθηιία, [ἀπὲ βαταπηα Εἰ ογαΐαγαθ ργαθβίδηιϊα, πηὰ]- 

ἴππὰ 50ΟρΡῸ μαΐο τηοπηθηΐϊαπη αἰτα}}, Ηΐ5 ἀοοοάσθθαὶ αἰ ν᾽ πῖβ ἀοηΐβ οὐπαῖιι8. ΤΠΘΟΡΠΔΠ6Β , 
Ὠϊσαθηδθ Θοοϊθϑίαθ ὙΘΡῚ5. ῬΓΆΘ50] αἴθ πγασίβίθν, θ᾽ αρίπγα οαμηα]αἰα5 αἰν! πᾶσαι ΕΠ {6 Γᾶ- 

ΓᾺΠῚ ΒΔΟΓΑΓΉΠ.6. Πἰ βίου γαπλ οἱ δοία πη βοϊθηϊία, οἱ πθ ριοίδηα αυϊάθπι Θρ ἀΠΠ]ΟηῸ 

οἄΡ6η5. ΗἸ ἔπθραηὶ πη ροναϊονὶ ἴῃ ἀριαπ ἃ «αδοβιίοπο δαϊαίογθϑ: 46 αὰ 110 ἴῃ ΡΌ ΠΟ 
δα] τονῖο ται οπθ πὴ 5ἰΠῈρ] οἶτον οχίρθηΐθ, οἱ 46 Ῥαρᾷθ οχ βδοῦὶβ πηῖββαθ αἰ ρίνοβ ἀ616- 
οπθ, 4υδηᾶο δὲ φυοιηοάο ργαθῖθν οαποηϊοαμη ἴ05 ἔαοϊα ἔαϊββθῖ ; βΒυποάϊοθ ἀθηλαμι ΟΟβ- 
ΠΟΙ Ϊἷ5. Ὑθη!]αῖο ρΡΟΒ] μηαῖο; ἃ Πνπηϊτον ρυΐποθρβ ἀπ ρΙΘχαβ οϑὶ, ἰάθοαιθ δ ἀπΙομ θη, 

1) Ηἰο οϑὲ αδουρίαβ ΑοιΌρΟΙ ἴα, οαΐπβ οχίαὶ Πἰδίουϊα ἃ δαρίᾶ ΡῈ Τιδιϊποβ ΟΟηβιδη τ ΠΟρΡΟΪ, υϑ6ὰθ δὰ 
ΜΊΟΒ ΑΒΘ θην ῬΑΙΔθοΙορθπι: 486 φαϊάθπι ἰδίοτία πομάπιη) ἴαμ δοπηροβίτα ζαϊ586 νἱἀθίαν,, φαδηάοααυϊ θη οἷ 

πῸῃ ΜΘ ηἰξ Μοιοο τα. Εἰαβάθπη δχίαϊ ᾿π δ Ϊβ ΘΟΒΟἾ ἢ Παρ  ΠΘ ἢ 518 11. ᾿αβ᾽ αγαπάπιη., ΠΟΠΙΪΠ6 ἐπιρογαιου 5 

ἴῃ ἰρ80. ΘΟ ΠΟ] Ῥγοϊαΐαπι, ἀθ ΜΊΟΠΔΠ6115 σΟμ ΒΘ ΒΙΌΠ6. ἴῃ ΟΠΊΠΪθΙ5 Πιἀδὶ γοιηδη86. 

2) Π6 ποὺ Ἰθραΐῃν" ΑἸ] 5 οοηΐγα Ηοἰ σοῦ ἢ. 475 

τε ΜΕΝ Ξ -- - ᾿ 

᾿ ΓῚ ! 



ΗΙΘΤΟΒΙΑῈ ΒῬΟΘΜΑΤΙΟΛῈ ΠΠΒΕᾺ 1. 8ὅ 

τούτου σ]εῤῥώς τοῦ κράτορος δραττομένου, καὶ παρὰ τοῦτο πρὸς ἑνότητα 

συνελθεῖν ἽὩ ῥωμαίων ἐκκλησίᾳ πάνίας ἐκκαλουμένου κα]ὰ λόϊον οἰκονομίας 

τρισὶν ἐπὶ κεφαλαίοις, ΠΡΩΤΈΙΩ, ΚΑῚ ΤΗ͂Ι ἘΚΚΛΉΤΩΙ, ΚΑΙ ΤΗ͂Ι ΕΝ ΤΑΙ͂Σ ἹΕΡΑΙ͂Σ ἈΓΙΣΨΕΊΑΙΣ 

ΑΝΑΜΝΗ͂ΣΕΙ ΤΟΥ ΑΥ̓ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΟΣ 1)" ἔτι χαὶ Τὸ ἐν]εῦθεν συμβάλλον Τῇ κοσμι- 

χῇ νηνεμίᾳ ποιουμένου περὶ πολλοῦ. 
χε΄. Ἦσαν μὲν οὐκ ὀλίϊοι καὶ ἄλλοι τὸ δέον συνορώγϊες Ἴης πραϊμαϊείας, 

καὶ καλῶς Ἰὰ περὶ τούτου συνδιασχεπτόμενοι Τῷ νοΐ" οἱ δέ γε κατ ἐξαίρεϊον 

ἐξαυτῆς καὶ διαγνόγίες, καὶ τοῦ ἔργου γεγονότες ὁλοσχερῶς, δύο τῶν μῦ 

εὐαγοῦς βασιλικοῦ κλήρου τὰ πρώτα φερόνίων ἐφάνησαν, ὧν ὁ μὲν εἷς ἀρ- 

χιδιάκονος 2) ὧν τὸ πρωτεῖον εἶχεν ὡς ἐπίπαν ὁλόκληρον θάτερος δὲ ὸν Τοῦ 

ἀναϊνώσίου διέπων βαθμὸν, ἦν ἄλλως συϊκαταλείόμενος τούτῳ καὶ συντιμώ- 

μένος, ἄμφω ὴν σοφίαν οὐκ ἀγεννεῖς, “παιδεύσεως ὅσα Τῆς ἐν διαφόροις μα- 

ϑημάτων ἰδέαις ϑεωρουμένης ἱκανῶς μετασχόντες, καὶ Ϊνώσεως πλοῦτον κ7η- 

σάμενοι, Ἰὴν ἐκ Ἰῆς φύσεως ἐπίϊηδειότηϊα δεξιοὶ, Τὴν ἐκ Ἰών ἐπισ]ημῶν ἀσφα- 

λεῖς, Τὴν ἐξ ἀμφοϊέρων σθεναροὶ καὶ ἀπροσδεεῖς" πλὴν Τούτῳ Τῷ μέρει συμ- 
βαίνογϊες τὰ πολλὰ, τό γε καϊὰ νώμην καὶ τὴν προαίρεσιν ἀσύμβαϊοι μάλα 

πεφύκασι καὶ ἀσύμφωνοι" ὁ μὲν γὰρ ὁ πρωτοδιάχογος Ἰὸν εὐϑῆῇ τρόπον φι- 

λήσας βρεφόϑεν, καὶ τούτω συναυξηϑεὶς, τοῦτον ἔστερξε καὶ στέργει δὲ 

οὑπὶ Θοοϊοϑία γουηδηὰ γοαϊπίθργα παι οποῖοβ νοοανὶϊ, Ἰυχῖα ΓΘΡΌΪΑΠΙ {γ] 18. ΘΟΙΏΡΙ6- 
Ποηβδηλ ΟΑΡΙΠΙθ8., ἀλ6 ΒΠὶ ΡΕΙΜΑΤΌΒ, ΑΡΡΕΙΑΤΙΟΝΕῈΒ., ΕΤ ΟΟΜΜΕΜΟΒΑΤΙῸ ΒΟΜΑΝῚ ΡΟΝ- 
ΤΙΒΙΟΙΒ ΙΝ ΒΑΘΒΙΒ ΜΥΒΤΕΒΠΒ; ΟἸΙΠῚ ᾿ΠΒῈ0Θ. ΘΙ ΓΙ (ἀσογοῖ ργου θη πὶ πο πα πἀΔΠ86 
ἀαΐϊοιὶ αἰ} αἴθμι. 

5, Ἐγδηΐ βᾶΠπ6 ΠῸῚ Ῥδιοὶ 4}1}}, αὶ δοϊἂβ ἀθχαϊ ἴθι ἀρ ποβοθθδηΐ,, θα ]ι16. ΟΡ 6- 
Βῖ6 γηθη5. 686 ΔΟαΠλ πα ρθουν ἀθθαηΐ, Οἱ ἰἀπιθη Π100 οἱ βἷο ᾿πάϊοασιηὶ δὲ ὀρογαμι ομη- 
ηἰπηοά απ σΟΠ απ, ἀπὸ {ἀΘΡιΙΠΐ ΟΧ ΒΔΟΡΟ ΓΘΡΊΟ ΟΙΘΓῸ ΡγΓδθοραΐ, ΖΌΟΓ ΠῚ ὉΠῚ1Β ἃΡ- 
ΟΠ ἀἰδοοηι8 ἱπῖθν οοῖθροβ δραΐῖ [Δ 0116 ῬΥΙΠΟΘΡΒ : ]16Ρ Ἰϑοϊουῖβ στα πὶ ἴθ ηθ 8, ΡΓΪΟυΪ 
ἰδ απ ἀουϊηοίαβ οἱ ΠΟΠΟΥ 5. Βοοῖαβ ; Δ} ἀοοίνίηὰ 54118. ᾿ηβί γα, «υΐα να 5 
αἰδοῖ ρ! 1 πἰβ θθπθ ᾿πα θαϊ}, βοϊθηιτ!θαθ οορία ἃΡαπάαπίθβ, ἱπρθηΐ ἀθηΐχιθ ἀοχίογ ἰαῖο 
ΡΟΙ]Θηΐοβ, “ῬΟμἶ5. ἃΡΈ 5. Βα 111, αἰΡΙ πη αθ νὰ] 1], δὲ πα] ]} 18 ᾿πάϊρθηῖθβ, Οὐδηη πὶ 
ΨΘΡῸ πᾶ ἰπ ρᾶγίθ Ρ] ΘΓ 6 ΟΟηβοηΐ, πιθη 15 ἰάπηθη βοηϊθηϊία οἱ ΡΓΟΡοβίῖο πηᾶθηο- 

ΡΘΓ6 αἰββί θραηΐ. Ναιηχαθ Ἀγ  ἀἸΙοΟμτ8 Το τηου δ ἃ ῬΡΌΘΡΟ ΔΙηΔ 8, οἱ ἴῃ 60 8]- 
ἴὰ8., Θαπάθιη ἤὰσποὸ ΟἸηΐ ἴῃ ΓΘ ΠΡΠΉΪΘΡ Ροιϊηθ αὶ, οἱ δάμας γοιποῖ, θοάαθ οοηβίδη- 

' 

1) Ηᾶθο {γῖα ἀἰβθυῖθ οαρὶ ἴα ῬγΟΡΟμἱ δ ΜΊΘΠΔΙΠ6Ι ἱπηρ. ἀρὰ ΡΟ γιηθυθηι 11}. Υ. 20. 864 οἵ ρ] υτὰ ἃ]1ὰ 16- 
Βαμα ἴπ ΔΌ Π ΘΠ οἾ8. 8018. ΘΟΠΟΙΠΠ1 Πρ ΠΘη 515. 11, οἵ χυϊάθηι ἴῃ ἴρβα ἱπιρογδίουϊβ δὰ Οτθρουίαπι "Χ΄ 6ρὶ- 
5ἴ08. [8Π| Ὑ6Ὸ ἀθ σΌῃ). ῬΟΠΕΠΟΙΒ ᾿π ΘΔ ΠΟΠΘ ΘΟΠΙΠΙΘΠἸΟΓΑΤίομ6 ἰαγαὶ πος πο ΔΘΩῈ6 ΟΠ θι5 οορηϊτα ΕἸΟΥΪ 
Ἰυρα τι ΠΘ ἢ 518 ΤΘΟΙΑγΘ ὙΘΥᾶ ΘΧ ΘΠ Πἶδδ8 6 ΘΧΡΟΒΙ ΠΠ0Π6 : αιοα Θρτοσίαπι Οραβοα! απ ἰηΐοσυιτατὶ τοἀαϊταμι ἕαὶ! 
ΟΡΘ ΤΟΡῚΙ ΘΟ ἀ 015. ναιοδΐ ρουνθίθυἶβ ἃ ΜΑγίθηϊο γϑῖ. πποπαμι, Τὶ ΓΧ. 10] οΓρῸ 60]. 612. ροβί 11ἃ οἶγοὰ θᾶῃ- 
ἄδην βθῃϊθη δ ἀἰοία,, 56 ΕἸΟΡΒ. σοηβέαἑ, δἱοιιξ δϑαΐιι8 ραρα Ῥοϊαρίιι ἀοοοξ, αὖ επὶυθγϑὲ οὐδὲ σοηι- 
Ἡυιηΐοηθ ϑοραγαΐοβ 6886, χιὶ φιαϊϊδοί αἰἰδδοηιδίοηθ ἱπΐθν βαογα ηιψδέετία αροϑβίοἰϊοὶ Ῥοηπάϊ οἷς. ἠϊοπιογίαηι 
δϑοιηιαιίην οοπϑιδἠ μα ἑηθην ἤθη γθηιοηίαηξ. Θ86 6} ῬΠοιΐαπὶ ἤπιος ΕΊΟΙΙΒ. Γαΐ ; ἀπά ΔΡΡαγδῖ., δοη ἃ 
ΑΥ̓ΔΘΟΟΒ ΘᾺΠῚ ΡγΔΘοΙρι6 Ἰοσαΐ, αὶ Ῥάρδιη 6 5115. αἰ ρίγοἢ!β πΟῚ 56Π161 ἰγαϊὶ ΘΧΡΌΪΘΓαπΐ. ΟἸΔΙΠΊΟΡΥΘηΊ., τ 
ἀθ Ὑθ π0ὴ Ἰθυϊ., πα ΔΡΒαι6 Π0 δυιίου]ο, Ρὰχ οἵ δΟμηπλἷ0 ἀπδυιη ΘΟΟ]θβίδγιιπὶ δὰ ΜΙΟΠαδῚ6 Ῥα]αθο- 
Ἰοροὸ φοδ]αῖξ. 

2) 6 πος δρο ἰἀΐδθοῃο., οἱ ἀθ δι θβθᾳαθηΐθ ΟΥρυΐο., ῬΟΙγΙηθγθ8 110. Υ΄ 12. 



τοῦ, 1, 15, ἃ. 
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[ 5 7 ᾽ Ν ΄ τὸς ΟῚ ὯΝ, " , Ψ Η ὅλου: Ἰούτῳ χαίρει καὶ σύνεστι, πνεῦμα εὐδὲς τοῖς ἐγχάτοις ἔχων ἐγκαινι- 
τ ,ὔ 3 ἰρι Ἁ ͵ ΓῸ 

ζόμενον, καὶ πνεύμαϊι ἀληϑείας γλῶσσαν καὶ διάνοιαν σηριζόμενος" οὗ καὶ 
ον . ι - ν 3: “ ἊΝ 

τὴν ἐφεξῆς ἀρετὴν παρασϊησαι, τὸν ἀζυγα βίον ὅπως αἱρετισάμενος ἀρχῆ- 
9. ε 9. ᾿, " ᾿ 1] 3 Ν. ἐς ᾽ (σ] δ Χ ἰδέ ἢ ΕἸ 

εν, ῥυϑμίσας ἔχει τὰ κατ αὐτὸν ἐς ἀρίσδίην διαγωγὴν αἰδέσιμον καὶ αὐ- 
Ἔ “ -“ , - ε » , »Ἢ 

τοῖς Ἰοῖς Ἰοὺ κόσμου ῥαγεῖσιν ἁπαξαπλώς, ἄλλης ἂν εἴη λοΙικῆς ἐργασίας 

ὑπόϑεσις. 
, ε Ξ ᾿ ᾿ ς κα »“ 

κε΄. Ὁ δὲ καὶ ἔσγιν οὗτος ὁ Κύριος, ὁ νῦν τὸ ππατριαρχικὸν ἀξίωμα 
» Α ᾿ - “Ἢ » 

φυρανγῶν, περὶ οὗ προὐποχρουσάμενος ἀνωϊέρω, καὶ ἔτι πολλαχοῦ Τῆς ἡμε- 
δαπῆς ἐπιμνησϑείην γραφῆς, καθόσον ἐσ]ὶν ἧκον Τῇ ταύτης μεταχειρίσει" οὐ 

Ἁ 2. Ε] δῷ ,ὕ 5 Υ̓ “ Ἁ 7 “᾿ 7ὸ Ἁ 3 

τὰ Ἰῆς αὐτοῦ κακίας ἐξαχριβούμενος, Τοῦτο γὰρ μείζονος ἢ Τὸ παρὸν ἐἴχει- 
ας δ 7ὔ ἂν ,ὔ δ᾿ “Ἑ 7 ἐν 6 Ὲ ΜΕ ᾿ 2 - 

ρήματος, δυστροσίαις ἦν κεχρημένος καὶ ὑπουλότησιν, ἀφ᾽ οὗ τὰ ἐνταυδοῖ 
Υ ἈΝ Ἀ , 

κατειλήφει Τὴν ἀλωπεχὴν περιβεβλημένος, καὶ Τὸν λύκον ἔσωϑεν ὑποκρύσ- 

φων᾿ ἔχων τὸ λανϑάνειν καὶ ἄλλως, Τῶν ἡμετέρων ὁρίων οἵα νόϑον κυοφό- 
᾿ ε ΄, ἜΣ ,ὔ 3 ὦ “ Ἁ “- Ὰ ΄ 3 ΄ 

ρῆμα καὶ οὐ γνήσιον" ἑκατέρω δ᾽ ὅμως, ἵνα καὶ αὖσις τὸν λόγον ἐπαναλή- 
᾿, ω “ 

ψωμαι, ἐπὶ Τῇ ἐκκλησιασικῇ συζηϊήσει συνδεδραμήκατον ἐς ταυτὸν, καὶ Τὴν 
᾽ , 3 Αἵ 4 “Ὁ δ “ ε 7ὔ Χ 

οἰκονομίαν ἡσίην, ὑπὲρ ἅπαντας συνίστῶντες Ἰαλεχτιχαῖὶς ὁμιλίαις, καὶ λο- 
»" ’ , 

[ογραφικῶν ἐπιχειρημάτων ἐχϑέσεσιν' ὁ μέν διανοησάμενος τὸ ἔργον ὡς ἀἴα- 
διὸ )5υ. δὴ ΣὟ ΄ὔ 7ὸ 7 Ἑ ῃ ν᾿ Ἷ Ἁ Ἁ 

ὃν εὐθπύτητι συνειδήσεως, καὶ ταύτῃ Ἰὸ παράπαν ἐξηκολουθηκὼς, κα! παρὰ 
΄ , ς “ Ἂν , ᾿ “ ἌΡ ᾿ 

ταύτην Τούτου ὑπερμαχῶν, καὶ οὐ διά Ἴι τὸ σύνολον ἕτερον' ὅπου [ε καὶ με- 
7 δ 7 Ἁ “᾿ εἶ 94, δ ῃ , 9 ,ὔ : ἴ ϑῳ 

τά τι διάστημα χαιρικὸν ἀναϊκασϑεὶς οὔμενουν κατὰ νώμην οἰκείαν τὸ τοῦ 

χαρτοφύλακος πρεσβεῖον ἐδέξαϊο., καὶ ἀκούσιον εἰσέδυ τοῦτο λειτούργημα, 
᾽ ε Ἁ ᾿ Ἁ 3 9 , «ε δὲ Ἁ μ ἢ { Ν Ὰ 

μόνην ὑπακοὴν καὶ βασιλικὸν ἀνύων ἐπίταγμα. .Ο δὲ καὶ αὐτὸς οὕτω τὰ περὶ 
-“ Α -“ 

αὐτοῦ διαγνοὺς, οὐ μὴν παρὰ τὴν διάϊνωσιν ταύτην ὡς ἐχεῖνος ἀντεχόμενος 

ἴον ἀοϊδοϊαίαν, γϑοΐαπι μα θΘη8. ἴῃ Υἱβοου 5. βρίαπὰ., οἱ βρίγιϊα νου 15. ΠΠρΡΊΔΠῚ 

πιθη θη 4.6. οΟη ἢ πγαΐαπη ΘΘΡΘη5: Οαἶα5. οἱ τ ΘΠ  Ζαδπι νἱγ αἴθυια Θχρόποια (ἢᾶπὶ οἵ οδ6- 

᾿Παΐαμν ἃ ρυϊπιογα 5 ἁδορίαν!!, οἱ νἱΐαπι βαδπὶ νθπογαπᾶδμπι οἰϊαπι ἰμίθν. ΒΔΘΟΌ] ΓΙὰ 

ἀἰββϑίαϊα βοῦναῖ.) δ] του α5. δα θογαῖδθ οὐ ΙΟη8. ἀρ πηθπἴαπη Θ᾿. 

ῷ6. ΑἸτῈΡ νϑῦὸ ἢἶο οϑὲ Ουρυῖαβ, αὶ παπο ραἰ ΟΠ! θα ἀρ ηϊ αΐθπι ὑυγαπηΐοθ ἴο- 

πϑῖ: 46 400 ραᾶποᾶ ἴῃ ἃπίθοθβϑαπι Ἰοαθαν, τηα]ῖο ἀοἰηθ μ᾽ αΓἃ ἴπ ΒΟΓΙΡΙΟ ΠΊΘΟ ΠιΘ ΠΡ - 

ἴὰγα8., σαασΐοπαβ Παΐο βαβοθρίο ἀυσαπιθηίο οοπρτιοὶ. ΝΘ ὙΘΓῸ πΘαυ απ οἰαβ ΔοοαΓδίθ 

ΠΑΡΡΆΡΟ ; 14 δῃΐπὶ ργᾶθβθηϊο ρΡΟροβίίο πιαΐπιθ ϑϑὲ ; 5644. “ΙΟΠΊΟΔῸ ὙΘΡΒΕ 5. πιϑι18. 511 οἱ 

δἰ] το θα5, ὁχ 400 να]ρίπα ἃρυα πο8 ρ6116 510] οἰγουπιροβίία, Ιαρυπὶ ᾿πίθυ5. Θ0- 

Ιαῖ: τοπθθυϊοοβαβ οἱ ἃ] οχαΐῃ ποτηο, φαΐὰ γοϑοπΐβ ποβίγαθ ΠΟΙ 8 ραγῖα8 ΠΟ ΡΘΠαΪΠαΒ. 

ΑἸΩΡοὸ Πὶ νἱάο!οϑῖ, αὐ ἴᾶπι ΒΟΥ ΠΙΟΠΘΠῚ ΓΟΒΌΤΠΔΠῚ., ΟἷΓοᾶ ΘΟΟΙ Θβ ἀϑίϊοα πη ΟΟΠ ΡΟΥΘ Βἰ ΠῚ 

οπδρίγα θαμξ., ρΡυἀθηϊθιηααθ οι ροβιοπθπὶ ἀγροθαηΐϊ, πᾶπο ἈρρΥΪπλθ Ββυδθηΐεβ8 αἰὰ- 

δου οἷβ βθυτποηῖθιιβ οἱ βου ρίαλαπι ἀἰβραϊαϊοπππι δα! οπῖθα5. Ελ ῥγῖον αυΐάθπι, πΘρῸ- 

εἰππι 14 ρΡῸ 888 οῃβοίθηιίαθ τϑοϊϊταάϊπθ θοπυπα ἰσαἸοληβ, οἱ μαΐο οΟμβοϊθητ8 6 ΡΡΌΡΒΕΒ 

ΔΑΠΔΘΓΘΗΒ., ἃ ἰἀοῖΡΟΟ ΓῈΠπὶ ΡΓΟΡΌΡΉΔΩΒ., ΠΕΠ]Ὸ 58Π6 Δ]}10 5:0] ΒΟΟρῸ Ῥγοροβίίο : οἴθηϊπι 

Ὀγονΐ ροβιμίπο ἰγαηβδοῖο ἱπίθγυα!]ο οοδοί 8, ΘΟὨΐΓ ΡΓΟρΓΪᾶ πὶ ΒΘη ΘΠ πῃ ΘΒαΡ ΟΡ ]α- 

οἷβ ταθηπ8. Δἀμ δῖ, οἱ ᾿ανίϊαβ πος οὐβοίσπι 111, 5011 ομδάϊοπιϊαθ τορίοαιθ ργαθοθρίο 

ΟὈβοαθηβ. Αἱ 1116 αἰΐον, οἴβὶ ἴθ θαάθπῃ ἀρ αιίομθ βοοίι8, ΠῸη ἰδμῖθη 810 οδά6πὶ 80 

116 οομβι ἀογαϊΐοπθ Ηἷβ ρατιθα5. δά μδογοθαῖ. Οὐἱά δηΐπι Παροὶ πο οοταπιιπθ οὑπὶ Ο0Π’ 
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ὑπὲρ Τούτου" τί ὙδΡρ αὐτῷ καὶ τῇ ἐκ τοῦ συνειδότος ἀληθείᾳ κοινὸν εἰς ἐνέρ- 

γειαν: ἢ τι χοιγὸν αὐτῷ καὶ τῷ ὅλως ἀντέχεσθαι ὑπὲρ ἀγαδοῦ,; ἀλλ᾽ ὡς δή 

τινος πραϊματείας ἐπὶ περιποιήσει δόξης οἰκείας, ἧς ἐκχλησιαστικῆς Ἰαύτης 

δεδραγμένος ἐδν ὑποϑέσεως, ὡς ὁ χρόνος ἀπήλεϊξε οῦτον. καὶ τὰ σκαιῶς 

αὐτῷ Τολμηθέγια, φεῦ . ἀνοσιουρ[ἡμαϊα᾽ Ἴότε μὲν ἄλλως μεταχειρισαμένῳ Τὰ 

χατ' αὐτὴν, ἡνίκα πρώτως κεκίνητο, χαθὼς ἦν ὁ καιρὸς συγερ[ῶν εἰς τὸ σπου- 

δαζόμενον, γῦν δ᾽ αὖθις ἀπεναντίας ἐχείγοις, ὡς ὃ καιρός ἐσΐιν ἀπαιτῶν, ἵγα 

τὴν ἣν ἐκ τῆς “ολυμόρφου καὶ «οιχίλης Ἰαύτης ᾿τὐρ δ ἀραῖς ἐφ᾽ ἑγὶ τῷ 

ὑποχειμένῳ τυραγνήσας ἔχει Ὑιμὴν, ἐπισυστήσειεν ἑαυτῷ" ὁ διὰ Ταύτην ϑείους 

γόμους τε χαὶ κανόνας, καὶ μυστηρίων ἱερῶν «αραδόσεϊς. καὶ πανρικὰ διδα. 

ματα καὶ ϑεσπίσματα τῆς οἰκείας ὀπίσω ϑέμενος συνειδήσεως, καὶ Τοῦ καϊα- 

φρυάτξίεσθαι τούτων μηδαμῶς ὃ πάντολμος ἀφισϊάμενος" τέως δ᾽ οὖν ἀμφό- 

τεέροι τηνιχαῦτα χοινωνοῦντες ἐδείκνυντο πρὸς ἀλλήλους, καὶ ἀλληλενδέτῳ 

καϑωρῶντο συνδούμενοι σχέσει. καὶ τοῦ σκοποῦ Ἰῷ αὐσονάρχῃ συνεφαπτόμε- 

γοι, καὶ τὴν εἰς τοῦτο σπουδὴν γενναίαν εἰσφρέροντες. 

κζ΄. Ὃ δὲ τῆς Κωνσϊαντίνου τότε πατριαρχιχῶς προσ]ατεύων, Ἰωσὴφ οὗ- 

τος ἦν, ἀνὴρ μοναδικὴν πολιτείαν ἐπὶ πλείσίοις ἔτεσιν ἐξασχήσας, καὶ τὸ 

πρᾷον πλουϊήσας καὶ προσηνὲς, ἀντιφωνῶν πρὸς ταῦτα χαὶ ἀντιφϑεγγόμενος 

χατεφαίνετο᾽ ὃν καὶ ἄλλα προσηκόντως ἐπαινῶν καὶ ἀποδεχόμενος, ἕν τοῦτο 

μόνον οὐκ ἐπαινώ, ὅτι τὸ ἄγειν λαχὼν, ἄγεσθαι μᾶλλον ἡρεῖτο, καὶ ταῦϑ'᾽ 

ὑπὸ γυναικὸς, τὸ κατορϑοῦν τοιαῦτα διὰ βίου παν]ὸς τιϑεμένης μελέτημα᾽ ἥ 
τις αὐθομαίμων Ἴοῦ Τὴν ἀλουρΓίδα Ἴότε περικειμένου ἸυΓχάνουσα, ἘὐλοΠία τὴ 

ταύτῃ τὸ ἐκ τοῦ ἐπαγγέλματος ὄνομα, καὶ τὸ δραστήριον κεχτημένη καὶ 

Βοίθπίϊαθ νου ἰαΐθ ἴῃ 8118 δοῖθ8 Ὁ Απΐ φαϊὰ οϑὶ οἰ άθπη οοπηη 6 οὶ Γοὶ ΟΠ ρΓΟΒ6- 
οαϊοηο ἢ Εἰθηΐπὰ οθὰ ἱπβιγαπιθηΐπμη φυοάάδτη δα β]οῦίαπι 51] οι ραγδηδπι Θοο] 6818-- 
βίοι πη ΠΟ ποροϊξατη βαβοθρὶξ, αὐ ἰθπιραβ ροβίθα οοαγραϊ, οἱ πθὰ ραίγαϊα 80 'ρ50 ρβι- 

γορβᾶ Ορϑγὰ: ααΐρρα ἰᾳπο Δ] 116. τοπὶ ἰγαοίαν!:, οὐπὶ ᾿αϊμηαπη οομηπιοία ἔαἶξ,, ΠΘΙΡΘ 

Ργουϊ ἴθηρὰβ οἱ ργοσυγαιϊοπὶ ἔανεθαϊ : πᾶπὸ γΘΓῸ οοηΐγα.,, 4αΐα ἰθιηριιβ ροβίυϊαϊ αἱ 
τ] ΠΟΛ πη. γαυαπΠ416 βαππὶ ΘΧργΓοπιαὶ ἱπσοπίαημ, δ ποο ἰδπίατητηοο ἱποῦμθιῖ αἱ 
ΤΥγδ ποδὶ 51] ἀἰρηϊ αἴθοπι δ ριβοαΐαγ ; ουΐπβ σραῖία αἰ νίηα5 ᾿ΘρΡῸ8. οἱ ΘΆΠΟΠΘΒ, ΒΔ0ΓῸ- 
ΓᾺΠῚ ΤΥ ΒίΘΡΟΓ πὶ ἰγδα ΠΟ η 68, ραῖταπὶ ἀοοΙ ΓΙ Πὰ5 αι βίαϊταϊα, ἰηἴρα βυδπι ΓΘΟΙΪ ΘΟ Π- 

Βοϊθητίαπι Παροῖ, οἱ θὰ Γ β]ογίαγὶ δυΔοἰββίπιιβ ἰδίθ πο ἀθϑιηϊΐ. ἘΓΡρΡῸ πὶ ἄπο ᾿πίθυ τα 
ν᾽ θδηΐαν ᾿πίθι" 8686 ΘΟΠΒΘΠΠΡΘ, τηπίποσαρ αῇἴθοϊαβ νἱποῦϊο δἀβιυῖοι!., δὲ ἱπηροΡαῖουβ 

Β0ΟΡΟ ἴανθγθ, οἱ Βαΐϊο πϑροῖϊο βίγθησπι βιααϊαπη ᾿πῃρο πάοΓθ. 
97. Αἴ νϑγοὸ 4] ἴυηο (οῃβίαπι ΠΟΡΟΪΘῸ5. ραϊγάγομα ογαΐ ΙΌβθρβ, Υἱν ἴῃ πιο- 

ηδδίϊοα Υἱΐα Ῥ] ΓΙ μἶ8. ἀπ ηἶ8 Ὑθυβαῖβ., τηδηϑαθίαβ αἴχιιθ ΔΙΆ 1118, ᾿αΐο ἰγδοίδίαϊ οοη- 

ΤρΆΡΙ 5 ΤΟΡΌΡΠΔΠΒΩΙΘ ρραΓοθαΐ : 46 ΠΔ ΘΡῸ ΟΠ ΠΟ οἰβὶ τηθγῖῖο ἴῃ οοίουῖβ ἰαπάο οἱ 
ΘΟΠΉΉΘη60, ἴπ ΠΟΟ ἰᾶπηθη ΠῸ ΠΟῊ ἰαάο, «αρά οι ἄρθγθ οχ ργοργῖο οἴποῖο 46} 6- 
τοὶ, δρί ροϊϊαβ νοϊθραΐ, δἱ ψαϊάθηιν ἃ ἔδβιῖπα, ααὰθ πεῦκο Βαϊ αΒΙΠ0 4] 56 ἱπΊρ]]ΟᾶΓ 6 ΡῈΓ 
ὉγηηΘπ Ὑἱϊαπὶ βιυάπογαΐ : 4686 Οἰϊπι Θββθῖ ῬΌΡαΓΑΙ ργϊ ποῖ οἷβ βορον (π]ορίαθ Πμυϊο 
ΒΟΙΊΘη ΘΡαΐ ροβὲ πιοηβιολ Π| ΡΓΟ Θββίοπθπι ) οί αοβᾶπὶ οΟηβίηϊθπ6 υἱπὶ μὰ πὶ παῖα-- 

1) ῬΟΒΥΠΊΘΓΟΒ ΠΠ}0. Υ. 14. 

οοά. [. 15, "», 



οοά, {, 10, ἃ. 

38 ΘΕΟΆΘΙΙ ΜΕΤΟΘΗΙΤΑΕ 

σἹαθηρὸν ἀπό τε διαϑέσεως φυσικῆς. ἀπό τε Ἴῆς εὐϊενοῦς ἀγαϊωγῆς καὶ παὶ- 

δεύσεως, δεινὰ ἐποιεῖτο, εἰ μὴ τὸ πᾶν αὐτῇ περιάγοϊϊο, ὡς μὲν τοῦ κυριεύ- 

ΟΥ̓́ος αὐταδέλφῃ πανθ ὅσα κοσμικὰ καὶ Ἰῆς βασιλείας, ὡς δὲ μοναχῇ Τὰ Ἴῆς 

ἐχχλησίας καὶ ὅσα πνευματικά" τῷ μέν ἴοι «σρώτῳ Ἰῶν ἑχατέρων συμφερομένη 

ἐπὶ πολὺ, καὶ Ἰὰ κατ αὐτὸ συνδιαῶσα καθόσον εἰκὸς, οἵα Τῷ αὐτοχασινήτῳ 

συνοῦσα, καὶ τῶν φροντίδων συνεσιλαμβανομένη., συνέσεως ἀγχινοίᾳ, χαὶ 

ἀνδρικῇ φρονήσεως δεξιότηϊι' ἐπείτερ εἰς τὸ καϑόσον ἠβούλετο περιφέρειν 

Ὡροήχϑη καὶ μάλιστα τὰς ἐξ αὐτῆς ἐξότου βασιλείους ἀνεψιὰς ὁ κρατῶν 
μεγάλοις καὶ εἰς ἀρχὰς ἰδίας ϑεωρουμένοις συνήρμοσε, καὶ παρ᾽ αὐτοῦ «ὧν 
τὸ εἰς μεγαλεῖον αὐτῶν ἧκον, καὶ διανοουμένη καὶ προϑυμουμένη «παντοίως 

ἀποπληροῦν, ὡς ἴσασιν οἱ εἰδότες, οὐ παρεχωρεῖτο πέρα Ἰοῦ δέογϊος, οὐ Γὰρ 

ἦν τοῦτο τῆς ἐκείνου μεγαλονοίας καὶ γενναιότητος, ἀποδιΐσταϊαι Ἴοῦ Τοιού- 

του παρὰ τὴν ἀποτυχίαν τῆς τοιαύτης ὁλικῆς προϑέσεως ἑαυϊῆς, καὶ μὴ ὅ τι 

καὶ δράσειεν ἕτερον ἔχουσα, Τὴν οἰκονομουμένην Ἴότε Ἰών ἐκκλησιῶν ἑνοποιὸν 

συνδρομὴν λαμβάνει τοῦ αὐϑδομαίμου πρὸς ἐναντίωσιν, ἄλλως τε καὶ «πρὸς 

οὐ μικρὰν ὑπόστωσιν ἀφορῶσαν τῶν εἰρημένων “σαίδων αὐτῆς ἔνϑέν τοι καὶ 

τὰ πλήθη κατὰ τῶν Λατίνων ἐπιῤῥεπῶς ἔχειν εἰδυῖα διὰ τὴν πρόληψιν, πολ- 
λὴν ἐντεῦϑεν συσχευάσαι σύγχυσιν συνορᾷ' καὶ τοῦ πρώτου δεόντως ἀφειπα- 
μένη, διὰ τοῦ δευτέρου τῆς περιαγωγῆς φημὶ τῶν πνευματικῶν ἀνύσαι δια- 

γινώσκει τὰ μεγάλα πρὸς τὸν σχοπόν᾽ ἀμέλει καὶ τὸν ἐπὶ τοῦ πατριαρχικοῦ 

ϑρόνου, ὃν ὁ λόγος ἀντικαταστῆναι πρὸς τὴν τελουμένην συνέλευσιν τῶν ἐκ- 

χλησιῶν προεσήμῃνεν τὴ, αὐτὴ πρὸς τοῦτο στεῤῥῶς ἐνισχύσασα,, πείθει τελευ- 

φαῖον ἀραῖς ἐΠράφοις ἐμπεδῶσαι φριχώδεσι 4), μὴ τῆς τοιαύτης ἀποστῆναι 

ΓΑΙ ΟΡ βου, ἴὰπὶ οἰΐαπλ ἃ ΠΟΌἢ ΠΡΘΡΆΠΖαΘ ἱπβιϊ τ] οπ; Ππᾶθο, ἱΠα Δ ΠῚ}, ΠΉΪΓΘ Θχ- 

οΔΠἀοβοθθαὶ, πἰβδὶ ομηπΐα 84 ρ] οἰϊαπὶ δαβ ἀρογθηϊι", αἰ σου 86 ὈΥΪΠΟΙΡΙΒ., Τα ἃ πᾶ 

οτηηΐα ἴῃ ΓΘΘΏΟ ; αὐ ΠΙΟΠΔΟΠΔΘ, Τ65 ΘΟΟ] 6βῖδθ οἱ βρί ΓΙ [8}1ὰ φαδθι θεῖ. ἘΠ πογαπη ἀυΪ6 πὴ 

Ργιουὶ (14 δϑὲ ρυϊποῖρὶ.) ἀἴα ἔαϊτ αὐ ρὰν δραΐ ΘΌποουβ οἵ ΘΟ αθΘΡΠ8}15, αἰροίθ ἔγαιγὶ, 
οἵ οαγαβ οἰπβ ραγι οί ραν, τηθη 8. δοιμηΐπθ, οἵ νἱρ] 18 ἰησϑηὶ ἀθχίορταιθ ἢ ἐχ απὸ ἢθ- 
Ραὶ, αἱ ᾳὰοὸ {Π|Δ νϑ]]δῖ., μὶο ἴδοι α δα ἀποθγοίαν ἢ ργδθβου πὶ οχ 40 ἰθηΡΟ ΓΘ 1108 

ΓΘΡΊΔ8. ΘΟΠΒΟΌΙΪΠ85. ἱπηρογαῖου τηᾶρηΐβ οἱ ἴῃ αἰσηϊίαϊο οΟμπβ τ α1]8. ὙἱΡῚ8. ΘΟρΌ]αν] ; 6 

αυϊάαυϊά ἃ ρεϊποῖρα δα Π]άλαπι δι} Πα μθπ ργόνθηῖ!, ἃ ᾿ρβα οτπηΐηο Θχοορ αϊ αΠ| 

οαΡραϊαπηχιθ ἕαϊς, αἵ βοίαμι ρον]. 564. δηΐμη ααΐϊα ἰρβᾶ ἃ οὐποῖ ἀθθϊῖο ἀἰβοθάθνθ 

ποη 5ἰπϑραϊαν (ποαπ6. δηΐπι [ἃ ρυϊ ποῖ ρὶβ τηᾶρὴᾶ ἃς ῬΓΔΘΠΟΒΙΠ5 ἱπ 0168. {0} 5861} Ομη δὶ 

μυπο,, «υληαοχυίάομι 56. νἱάθθαὶ πηίνουβαο τοὶ οι ϊποπαθ Βρ6 ἔγαβίγανι  πθὸ αυϊα 

ΡΓδοίογθα ἀθόγοὶ ΠΑΌΘΏΒ, ΘΔΠῚ 486 ἴα ηο ἰΡΔοία θαϊῸΡ ΘΟΟΙ ΘΒ  Γατα ΙΟΠΘΙΏ, ΡΡΔΘβιΠηΪὶ 

τἀπηψαδτα ἔραιγὶ Δἀνθγβαπι, ποὺ τηοαΐοο ἴογα ἀθ εἰ πιθπίο 18 4] ΠῚΠ οἷα ἀἸο θα η Ρ. 

ΑΠΠαπ 46. ΡΟραΪ ααοααθ ἴῃ 1 αἰποβ ργοπαμη Οὐΐππὶ βοΐθηβ. ὈΓΟΡΙΘΡ ργδοϊ μά οῖα, πιᾶβ- 

π8Π1 ἢϊηο ΘΟΠ δ οπ 6 ΠῚ ̓ηγ ηθΡο δάστοάϊαν, ΕἸ ΟΥ̓ Ἶ550 αὶ Ορογ αἱ Ρυπιο, ΡῸΡ Βθομππ 

ἄσηι ἃ ἐβι μϑὺ βρὶ "ΙΓ ] πὶ ΠΟυΪ πα πὶ βο ποιοπθ πη, πιᾶρηᾶ ΘΟΠΠΘΘΡ6 βοορὶ 88] ΘΡΆΓἃ 

ἀθ!θογαῖ. ΒΟ Ποθὶ ραιν ΟΠ απι., {αθηι ἔαπηα Ραὶ σΟὨΪ ΠΟΙ] ΟΩΪ ΘΟΟΙ ΘΒ ΓΙ ΟὈβίαΓα , 

ἰρβᾶ ἴῃ μοὺ ἤγπιθ σογγοθογαΐ:, ροβίγθιποαιθ οἱ ρουβαδᾶοι, αἱ ἄαϊο ποῦγοπάο ἱπ βου] - 

1) ῬΔΟΙγΙΏΘΥ65. 10. Ὗ. 12. --α 2) Τάθπη ῬΔΟΠΥΠΊΘΙῈ8. 11}. Υ. 16. 
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Γνώμης τὸ σύνολον, ἕως ἂν οὐδ᾽ ἀπὸ Χρισοῦ, ὡς ἂν καί τισιν αὐτοῦ λέξεσι 

χρήσωμαι" «παρὰ καὶ τῶν συνϑηχῶν οὗτος τοὺς ὅρους τηρῶν διέμεινεν οὕτω 

τῆς ἐνστάσεως ἐξεχόμενος. 

κη΄. Καὶ ἵνά Ἴι Ἰῶν πολλοῖς, ἀλλ᾽ οὐ πᾶσιν, ἀποχρύφων ἀποχαλύψω" εἴς- 

περ ἡ πρὸς ἅπαν τὸ δοκοῦν ἑαυτῇ βαϑυγνώμων αὕτη γυνὴ, μὴ προχατασχέ- 

σϑαι τὸν τοιοῦτον τηλικαύταις ἐγ[εῖραμμέναις ἐξασφαλίσεσι διεμηχανήσατο, 

πρὸς τὸ εἰρηγικώτερον ἔνευσεν ἂν, καὶ Τὴν δηλωθεῖσαν οἰκονομίαν προσήκχαϊο, 

φύσει τὸ πρὸς τοῦτο συννεύειν φιλῶν, ἔτι τε οὐκ ὀλίγας ἔχων εἰς τόδε τὰς 

ἀφορμὰς, χαθὼς αὐτὸς ἑτέροις ἐν ἑτέρῳ τόπῳ χαὶ καιρῷ, ἐμοὶ δὲ Τῷ περιω- 

νύμῳ τῆς Περιβλέπτου σεμνείῳ διαϊρίβων ἐξέφηνεν εἰωθότι" καὶ γὰρ ἐξ ἐπι- 

λογῆς αὐτοῦ τε, καὶ τοῦ χραταρχοῦντος ἐκεῖσε σχολάζειν πρὸς ὑπηρεσίαν 

τῶν ὧν ἔτι “σατριαρχιχῶς οὗτος ἐνήργει τὴν ἀπόβασιν, ὅπῃ λήξει τοῦ ἔρ- 

γου καραδοκῶν, ἐν μιᾷ μόνος μόνῳ μοι ἐντυγχάνων ἔκ τινος τῶν λόγων 

παρεμπλοχῆς εἰρηκέναι προάϊεται, ὡς εἴπερ τοῖς ζώσιν τῶν τινες ὧν οἶδα [-- 

ρὐνων συϊκατελέϊοντο, ὑπερβαλλόγϊως ἂν πρὸς τὸ παρὸν συνεκρότουν τῆς ἐκχ- 

χλησιασΤικῆς ἑνώσεως σπούδασμα, Ἰὸν Βλεμμίδην 1) ἐκ Τούτων κατ ὄνομα ἐπει- 

πῶὼν, Ἴόν Ἴε προσϊάντα Ἴῆς ᾿Εφεσίων μηϊροπόλεως Νικηφόρον, καὶ 7ὸ πατριαρ- 

χικὸν εἰληφότα κλέος μετέπεῖϊ᾽α “), καὶ ἑτέρους αἰνιξάμενος ἀνωνύμως τῶν 

περιφανῶν, καὶ μεάλων ἀρχιερέων, καὶ πλατὺν τούτοις ἔπαινον ἐπιμαρίυρά- 

μένος, τοῖς ἐξ ὀνόματος καὶ μᾶλλον διαγγελθεῖσι δυσὶν, ἐν αὐτοῖς τε πλη- 

ροφορεῖσϑαι βεβαιωσάμενος" κἀμοὶ μετὰ τῆς προσηκούσης πρὸς αὐτὸν αἰδοῦς 

ΡἰΪβ Ἰαγοί γᾶ πο,, ΠαΠΊ Δ Π| 856 ἃ βθηϊθηϊα δὰ ρΓΟΠ αὶ Πα βθοβ 4αδπὶ ἃ ΟΠ Ρίβίο, 

αἰ ΙΠΙχαὰ οἰϊαπιὶ ᾿ρβὶπ8 νου θα ὈΒΆΡΡΟΠῚ, ΓΘΟΘΒΒαΡαη.. ΠΟΟ Ρῥδοίο ἰπῖῖο, ΡαϊγΙ ΡΟ ἴη- 

{γὰ 1ΠΠ1π8 ΠΠμ65. 86. σοη 6 η8., ἰγδοίαϊ αἱ ΔΡΡΥΪΠῚΘ γοβίβίθθαϊῖ. 

28. Αἴχιῃθ αἱ ποπηα]]ὰ πιὰ] 1ϊ8. Ταϊάθμι 56 ἃ ποη Ομμῃῖθυ8. ἱρποία τ νυ Ι θη ἢ ἢἰβὶ 

οθΡίθ μᾶθο, ἱπχαᾶμη., ορίηϊοπί 586 ἰμθηάδθ ΠΟ ᾿ΘΥΪΒ ἱΠρΘΠΪ τ υ]16 0 ῬΑΙΓΙΑΓΌΠ ΠῚ 

Θ᾽ αβη10 1] ΒΡ ρ11β. ῬΓΟΠῚ ΒΒ ΟὨ 5. ἰγγο  νίββοι.:, 18 συϊάθπη δα ρδοὶῆοα οοηβ}}18 βρθϑοίὰ- 

ἴΓ 15. ΘΡαΐ, οἱ ργδβάϊοίαμη ἰγδοίαϊ πὶ Δα ΠΉΒΒΌΓΒ., ΟΌΠῚ βδρίθ παΐαγα δ θὰ ρΡΓῸ- 

ΟἸἸν8., ἢ ΠῸΠ Ρᾶοᾶ ὩΡΡαμηΘηΐα ΠΆΌΘΠΒ., βἰοαΐ ἴρ88. 81118 δ]1ῖο Ἰοοὸὺ, οἱ τηἱῃὶ ἱρβὶ 
ἀυμῃ ἴῃ ἰπδίρηὶ Ῥοε Β]ορίαθ τποπαβίουίο ἀθρογοῖ βρη ποανῦ, οὐπὶ ἰδ] οἱ δρὸ, ᾿ρβ118 
Β' πη} οἵ θυ ποὶρὶ5. ᾿αθ8ι ὙΘΡΒΆΡΙ ΒΟΪΘΓῸ ΠῚ ΟὉ Θχρθαϊθηάα οἰαβάθπι, ααὶ άπ ραίγαγ- 
οἰ δγαΐ, ποροῖία. ΠΙΙῸ ἰϑιταγ ἴῃ ΟΡΘΓῚΒ ΟΘββϑαῖ 0 8 ΒΌΒρΡΘηβιι8, ἀυδάδμι 16. 50] 15 80]] 

ΥΔΪΗΪ ΟΟΟΌΡΓΘΗΒ,, ΠΟΒΟΙΟ 48 ΒΘΡΠΊΟΠΪΒ ΘΟΠΠΟΧΙΟΠΘ ἀποίαβ δα μου ἀθνθηΐ! αἱ αἰοογοῖ, 

4υοά 5 ἴῃ νἱνὶβ δά πο παμπηθραυθηϊαν «υϊ 8 Π) 5 Οἱ ποὶϊ 56 Π65., Πὶ βαμημηο αἰΐϊψαθ βία ϊο 

ΘΟΟΙ Θβἰ ἀβι θὰ πὶ ὉΠ ΟΠ ΘΠ. ὈΓΡΌΓΘΗΪ : οἱ ἴῃ ἢβ ποιηϊηαιϊπη ΒΙ μη μη  ἄθηλ ἈΡΡΘΙ]αν., οἱ 
ἘΡΠΘβίογιαπι τΘἰΓΟΡΟ]ΘΟΒ. ΡΡαΘβα]θπὶ ΝΊΟΘΡΠΟΡαμα, αὶ ἀοίηαθ ραϊγίαγομα {αἰΐ, οἱ ]108 
αυοβάδηη ἴδο 8. ΠΟΙ Πἶ Ρ18 ᾿ππαθ αὶ 1} αϑίγθ5. πη Βα 06. ΘΡίβοοροβ, Ζαϊθ8 ΔΠΊ0}18- 

β πηὰ58. ἰδ 4685 ᾿ΔΡΡΙΘθαΐαν ; β6ὰ ἀποθαβ 11118 ΡΟ ββί πη πὶ ΠΟ Πα 158., 46. Φαογαπι 56η- 
τθηϊία ΟῚ ἀπ ΓΘ 886. δίθραῖ. 10] τη8., οἵπὶ θὰ ἃ μὰ δγὰϊ δρᾷ θ1πὶ ΓΟυΘγ πη Ϊα, 

1) ΒΙΘη τη 486. ΡγῸ ἀοριπαΐθ Ἰαιἶπο οχίδηξ ἰγαοίδίαβ ἀπὸ ἰη ΑἸ ΔΕ αγαθοῖα οὐ μοᾶοχα. Ογαϊοπθηι οἱ μ5 
Ρτδοβίδ θη} 811} {{πῸ]0 φιαίθην ορογἐθαΐ 6586 γεροηι, δ ΤΠ ΘΟἀΟΥ ΠῚ Τιβοαγ ΠῚ ἐπηρ. ἰρβία5. ΔΙαπηππιηι., δα ϊ- 
ἀϊπηιβ πο5. ΟἰΪπ οχ οοάϊοθ γαϊίοδηο, -- 2) Ηἶδ Αὐβθηΐο δραϊδαπίϊ βιυιοοθβϑίξ. 

ο04.. ἔν 10." 



τοι. [ν 11. ἃ. 

ἀ0 ΘΕΟΒΘΙΙ ΜΕΤΟΘΗΙΤΑΕ 

Ἵ ῃ ᾿ ΡΜ. Ν ἡ ΣῈ , -“ ΄ , 2 ; 
ἀφοχριναμένῳ᾽ καὶ πῶς ἡ σὴ πολλὴ ἁγιότης τῇ τούτων γνώμῃ οὐ σύνεστιν, 

"»-Ὁ Δ ᾿ »»"» "ο΄ ᾿ῺὭὋῈῸ 

ἀλλ᾽ ἀγειδιατίϑεται παντελῶς, οὗὃς οὕτω καὶ ταῦτα τῇ ψυχῇ περιφέρει διὰ 
ὡς με δὲ ε Ν κ᾿ ᾿ τ 

πολλοῦ θειασμοῦ καὶ σεβάσματος : ἐκεῖνος εὐθὺς ὡς εἰώϑει μὴ τὰ πολλὰ Ἴῇ 
"»" “«.,ι,«,»-Ὃ»- 7 

διανοία ἐχεμυϑεῖν, ἁπλοϊχῇ διαϑέσει νοὸς ἀνθυπήνεγκεν, ὡς οὐ δύναμαι τὸ 
"“ "“" 7 ΄ ε 7 

παράπαν συνδραμεῖν ἐκείνοις πρὸς ταῦτα παρὰ τὴν φθάσας ἐξεϑέμην ὑπόσχε- 
ἐΨ- ΄ Α ᾿ “ δ 

σιν ἔγγραφον, τῆς πσρολελεγμένης συγϑήκης μνησϑεῖς, καὶ ὄρχον κατογομά- 
δ νιν τ , ἀκα ΄ὔ Π Χ ᾿ Ἀ Α, , Ἂν “ σὰς αὐτήν ἐχείνου ταῦτα φιλαλήθως, εἰ καὶ μὴ κατὰ τὸ πάντη τῶν λέξεων 

-“ ᾿ Ἁ 2 

ἀπαράλλακτον, ἀλλά [εξ δὴ κατὰ τὸ τῆς ἐννοίας ἀκριβὲς καὶ ἀπαραοίητον' 
ἢ » " 2 »" 2 7ὔ κἀκ τούτων οἷον Ἴι πόρισμα κἀκεῖνο συναναφαίνεται, ὅπερ ἀμυδρῶς ἀνωτέρω 

“ »“"᾽᾿ ἣς ΄ ς Ἁ 

προὐπηγόρευσα, ὡς καὶ τοῖς ὑπὲρ τὸ πλήϑη κατὰ διάφορον γνώμης ὁρμὴν 
“ “ Ὶ ὦ “. Ε] “ ἐγεγόνει τὸ δυσανασχετῆσαι χαὶ ἀντιαπνεῦσαι «σρὸς τὴν τῆς ἐχχλησιαστικῆς 

ταύτης παραδοχήν ὑποθέσεως" ἰδοὺ Γὰρ ἐκ τῶν προσεχῶς διαλειφθένων προσ- 
7 " “Ν ε Ἁ 5 , : [εῖ ᾿ ἰὸς ὃθ 1 Ὁ ὦ ὥπων ἔχῃ ἂν ὁ νουνεχὴς ἀριδήλως συναῖαΓεῖν ὡς καὶ ἑτέροις αὖθις παρ᾽ ἑτέ- 

᾿ 5“. ὅνα. Ν ρας αἰτίας, καὶ καϊὰ διάφορον κίνησιν Ἰῆς ψυχῆς ἐπηκολούθησε Τὸ ἀνγίδοξον, 
Δ ε , τα: ἤλνν ΝᾺ » , - ο΄ 30.427 

κὰν ὁ λόγος διὰ τὸ μῆκος παραιτεῖται πάντα διαρϑρώσαι λεπτομερως ἀλλ 

οὗτοι μὲν οὕτω. 
ϊ “- “ Α 

κθ΄, Ὃ δὲ τοῦ ἔργου καὶ τῆς βασιλείας χαϑηγεμῶν, καπϑημέραν βασανι- 
; "»“ ᾽ ρος ζομένου καὶ διαλευκαινομένου Ἱρανότερον ἐκ τῶν «σαρηκολουθηκότων ἀρχῆθεν 
᾿ ΄ ΄ εἶ Χ 2 Ἂ ς 3, ΝΣ 1 7 ἃ «παρὰ «πάντα χανόγα χαὶ ϑεσμὸν ἐκκλησιαστικὸν, ὡς ἄνωμτιεν ἡ ἱστορία, ἣν 

ἡμεῖς συμπτύξαντες προδιεμορφώσαμεν τὰς ἀποδείξεις παρίστησιν ἐναργεῖς, 
2 δίδ πε, ΜΠ ἘΝ , 7 διαύχ δὲ Χ δ ᾽ , 
ἐπεδίθου μᾶλλον καὶ ἀντελαμβάνετο κραταιότερογ᾽ ὡς δὲ καὶ τῶν ἀρχιέρέων 

ε ᾿ 2... ΄ “ Η - ἈΠ 2 , -“ ͵ ε οἱ μὲν ἀπὸ πρώτης ὅ φασιν εἰσβολῆς ἀρίστως ἐπιβαλόντες τῷ ζητουμένῳ., οἱ 
δὲ μετὰ λογοπραγίαν οὐ “πολλοστὴν τὰ χκατὶ αὐτὸ συνιέντες, οἱ δὲ καὶ πει- 

Γοβροπάθηϊο: ον ΘΓΡῸ ἰπὰἃ τηᾶρπὰ βδηοι 88 ΠΟΛ βθηϊθηϊαθ ΠῸῚ ΘΟΠΡΤαΪ, 566 115 
οπγηΐπο οοπίγδάϊοἰξ, {05 ἴῃ πη 5] ρϑηθίγα 8. ἰδηϊορογοὶ νθηθυδί. ἃ0 Βα Βρίοῖ "ἢ 

ΠῚΘ νογῸ βἰαίϊπι, αἱ 5016 αὶ ρἰθραααθ πηθηΐθ βιὰ ΠΟ ΟΟΙΆΓΘ., 5 ΠΊΡΠ1ΟΙ ΔΗΪΠ τηοῖῃ 

γΟΒρομαῖς, μαι Ρ]Δη6 86. ῬΡΌβ86. οὕλη 1115 ἤδὰο ἴῃ ΓΘ ΘΟΠΒΡΙΓΆΓΡΘ., ΡΓΟΡΙΘΡ Θᾶπι, αἀυδηι 
(δοοναῖ, βου! ρίαμ ῬΡΟ ΒΒ Ομ Θ μι : ργαθα]οία τη βο ΠΠοϑὲ ραοϊατη ΤηΘΠΠΟΓΠηΒ., αποα οἰΐαπα 
ἰπ ΡΒ ἀρὰ πμαἹ γοοαθ]ο παπουραβραὶ. Ηδθο 1116, οἰβὶ ποθὴ δᾶ 1Ππἰοῦᾶπι, 564 ἰαπηθη δχᾶ- 

οἵα ἃ( Βθηβαμ) οἱ ΡΒ 118 πιαϊαιίοπθ. Αἰἴχαθ Βΐπο Ππἃ φαοααθ οοπβοααί αν, φαοᾶ 
ΒΌΒΟΡΒοσμΘ δηΐθα ἱππα θα Π., ΠΟΠΠ1}118 οἰϊαπὶ δαῖτα Ρ]ΘθΘπῚ ΡΓῸ αἴνογβο δηϊπηὶ 80] 
ποῖτ ΘΟὨ ΙΡ1588. αἱ Παΐο ΘΟΟ] Θ᾽ βι1οἱ ΠΘΡΌΪΙ ΘΟΠΟΙ ΒΊΟΣ ΤΟΡΌΡ ΠαΡοηΐ 0 ΓΟβιβίθγθηΐ, 

Ἐροο ϑηΐπὶ ὃχ ΠΊΘΠΊΟΓἃῖ8. ΡΡΟΧχίμη8 ΠΟΙΆ 5 ΡΥ ἄθη8 Ἰθοῖου ΡΟΥΒρίοΘ ἈΓΡΌΘΓΘ ΡῸ- 
ἴοι, 8]105 απο 6. 41185. ΟἿ) ουιβᾶβ Θχἐ 1586, 401 ΟὉ ναρίαπα ΔΠΪΠΊΟΓαΠ ΒΌΟΓῸ ΠῚ 1Π5{1Π- 

οἴη) ΘΟὨΓΡΓ]5. ΡΓΘ5. ΒΘΟΙ ΠῚ δηΐ : ΠΟβίΡἃ ὙΘΡῸ ΟΓαΪΪΟ,, ρΓΟ]χ  ἰαΐθπι υἱδη5., οὐποία 

μηϊππζαὶ "πὰ ΘημΟΙθαΡΘ ΓΘημΐ, 510 86. ρίαν ἰδιϊ Πα ραθγαηΐ. 

29. Αἱ ϑηΐμη 4α] ΟΡΘΡῚ οἱ ἹπηρΟΓ]Ὸ 5: Π1}} ᾿γάθογαΐϊ, ροβὶ «αοι ἀἸαπιπὴ Θχδπιθῃ οἱ 
Θ᾽ ποι διοπθπι οἰατίογοια. Θχ ΔηΠαΐβ. ρα ΟἸποτα οαποηθι βίαια απ ιι6. ΘΟ  6ϑἰ 8.1: 

οαπὶ ἀοσατηθη 5 {τι Ὠἰβίουία «αᾶπη πΠῸ8. ΘΟΠΙΓΠθηΐο5 ἀθίουτηανίπιιβ θυϊθηίον (6- 
᾿ποηβίγαϊ ) ππαρὶβ ργορνοαϊοθαΐαν.,, Πγμϊθυβαιιθ ἰπβιβίθραϊ. Ῥοβιψαδπι νθῖὸ οἱ θρίβοο- 

Ροναπα ΠῚ αυϊάθπι ρυΐπιο οὐ αἴαπὶ ἱπιροῖα. ππϊο ργοροβίῖο Δ μπαθβουαηΐ; 811} γθγο Ροδί 

Πρ. τλπΠ Δ π γΘΡθογ πα αἰβοθρίαϊ!ομθπὶ ΘΟμβθηβθγιηΐ ; ΔΠΠ1 ἀοπίααρ οροάθηίο5 {185 ααὶ 

ΓΓΕΓΓΓΓΓΕΥΙ. 

ει 



ἩΙΘΤΟΚΙΛΕῈ ΠΟΘΜΑΤΙΟΛΕ ΠΙΒΕΒ 1.᾿ 1 

σϑέντες τοῖς οὕτω συγετῶς ἐσιχρίγασιν, ἀσπσάσασϑαι τὴν οἰκονομίαν «προεί- 
λοντο, καὶ τοῖς ἐπ᾿ αὐτῇ κυρωϑεῖσιν ἐγγράφως συνέϑεντο᾽ καὶ ἡ πρὸς τὴν 

ῥωμαϊκὴν ἐκκλησίαν πρώτη πρεσβεία πέρας ἐλάμβανε, κἀκεῖϑεν ἐπανελϑοῦσα 
τὰς μετ ἐχείνων χαταλλαγὰς διεμήνυε, γίνεται τῷ αὐσοναρχοῦντι καὶ τοῖς 

τῷ ἱεραρχικῷ λαμπρυνομένοις σεμνώματι σκέψις βαϑεῖα χαὶ πεῖρα, καὶ με- 
λέτη συχνὴ, τὸν ἀσυϊκρίτῳ παραϑέσει καϑάπαξ ὑπερέχοντα πάντας ἐνιδρυν- 
θῆναι θρόνῳ Ἰῷ παϊριαρχικῷ,, ἐπείπερ ὁ προῤῥηθεὶς οὕτω συμφωνῆσαι προέφβθη 
τῷ κράτορι᾽ ὡς εἴπερ τὸ γεγονὸς οἱ τῆς πρεσβυτέρας Ῥώμης προσδέξαιντο, 
καὶ Ἰούπου ἸελεσθένἼος οἱ πρέσβεις ἐπαναζεύξαιεν, ἰδιάσαι καϑ' ἑαυτὸν, καὶ 

τὸν. τοῦ λαοῦ λαβεῖν προστασίαν ἀνϑέτερον᾽ οὗ δὴ κινουμένου, ὁ πρὸς ἅσαν 

ἱεραϊικὸν ἀπαράμιλλλος πλεονέχίημα,, καὶ χαρισμάτων διδασχαλικῶν ὡς ἐπί- 
παν περίσλεως, ὁ τηγικαῦτα χαριτώνυμος χαρτοφύλαξ, ὡς εἴ τις ἡλιοειδὴς 

ἄλλος ἀνὴρ Ἰῶν ἡμέϊέρων μέσον λοάδων ἐδείκνυτο" ὃν καθισἹορῆσαι μὲν κατὰ 
τὴν ἐκ παιδικῆς ἡλικίας ἀϊωϊὴν, ὅπως ἐξ αὐτῆς λόγον καὶ ἱερωσύνην ἔσχετο 
ἐπιτήδευμα, καὶ πνοὴν ταῦτα καὶ βίον ἄντικρυς ἔκρινε, καὶ ζηλωτὸς εἰπέρ 

φις ἐν τούτοις τῶν κατ᾿ ἄμφω διαπρεψάντων ἐΓέγετο, Ἰοῖς ὑπερφυέσι τοῦ τῶν 
ἀμφοτέρων ἑνὸς προτερήμασι, κοσμήσας ϑάτερον ἀξιοωρεπῶς, ἱερωσύνην μὲν 
τοῖς τοῦ λόγου κατὰ πᾶν εἶδος αὐτοῦ, λόγον δὲ τοῖς τῆς ἱερωσύνης κατὰ 

πᾶν ἀκραιφνὲς ἰδίωμα ταύτης, τοῖς πολλοῖς ὡς ἀληϑῶώς δυσκατόρϑωτον, ὧν 

χεφάλαιον ἡ εὐθύτης ἐστὶν, ἣν ἐνστερνισάμενος ἔχει τῶν “σαρ᾽ ἡμῖν ὡς οὐ- 

δεὶς, ἄλλης ἂν εἴη λοϊογραφικῆς διαπλάσεως ἀποτέλεσμα' ὃ δὲ ἐπὶ τῇ “ρο- 

κειμένῃ τῶν ἐκχλησιῶν ὑποθέσει τετελεχῶς ἀρχῆς ἀπ ἄκρης ἐφάνη, ἣν χκορω- 

νίδα τῶν αὐτῷ προσόντων καλῶν, [εἐγονέναι θεὸς ὠκονόμησε, τοῦτο δώσω τῷ 

λόγῳ. 

ΒΔΡΙΘΠΐΟ ἴα σΘηβοθαηΐ, ἰγδοίαϊα πη ἈΡΡΡΟΡΆΡο ἀἰθουθνθγαηΐ, οἱ απ 1[1ἃ 46 ΘΕ θτι5 
Βα ΡΒουΙρβουαηΐ. Οππηαι6. ἴᾶπῈ ρυΪπιὰ δ ΤΟΠΊΔΠ ΠῚ ΘΟΟΙοβίαπι ἰθραῖΐο ρογδοία ἐαϊββοί, οἱ 
Ππὸ τονογβὰ ἔλοίδπη οὐτ Ἀοπιαπΐβ ᾿ΘΟΟΠΟΙ ΠΑ ΠΟΘ} πα ποίαβδοι ἢ πη ἃ ΠΏρΘΓΔΙΟΓΘ 
ἈΠΠ5α6 ΠἰθΡαγο θα αἰρ πη! αΐθ [Ὁ] θη. 5., ϑναν ββίπηα (6 ]Π] ογαιο οἱ θχρὶογαῖίο οἱ 
θοπιϊπαα ΘΟΠααΙΒΙ 10 ἢ, Ὁ ἱπηρομθηάιην ρα ΓΙ ΔΡΟΙ8}1 564] ΠΟμηθη 4] ΟἸΠ65 ἰη- 
ΘΟΠΊΡΑΓΑὨΙΠ ΘΙ’ ΒΘ ρογάγοῖ ἢ συδπαοχαίϊάθμηι 116 ργαθάϊοι 8 { Τοβθρμαβ.} [4 οαπὶ ἰπηρο- 
γαΐογο ραοίαβ ἔπογαϊὶ:, αἱ 81 ἰγδοία απ βθηΐονῦ Ἐοπιὰ ΡΙΟΡαγοῖ, δὲ 60 σοθοΪα80 1οραιὶ 
Ῥραρθηϊ., ἴρβο θΡΙνα 5. ἤθροῖ., δὲ 4]1}π8 ῬΟΡΌΪ: γορίπηθη δοοίρογοῖ. ἘΓΡῸ 60 γοιμοίο, 
116. αὶ οπιηΐ βοορ οἴ! νἱρί αἴ 6 ἸΠΟΟΠΊρΑΓΑθ]Π15. οραὰϊ, ἀοοιγίπαο ἀοηΐβ αἰϊα πὶ Ρ]6-- 
Ὠ5, ἸΟΠΆΠΠ65 πη ΟΒΔΡΙΟΡΉΨ]αΧ,, οθὰ αυϊάδηι 8ο]αυὶ Ιὰθ6 βρ! θη ἄθηβ. νἱγν ἴῃ ΡΓ86]8- 
ἴον πη ΠΟΒΙΡΟΓ πὶ ΟΟΘἕμ ὙἾΒ118 δὲ, ῬΟΡΡῸ Πυΐὰβ. Ηἰβίου δὴ} ἃ ραΘΥ ἢ] ἀβάαθ ἀθίαίθ οοη- 
ἴθχθγο, αυοπηοᾶο οχίηάθ ΠΠ1οΡῚ8. δὲ βδοθγάοιϊο δια πουῦὶς., ᾿ρίᾳαο βρί εἰ ταπὶ βαπμ νἱ- 
ἰατη6 Ἰοσανοῦῖς., [ρν  ἀπβαιθ Ποῦ πη ἰτηϊαΐου Γὰἀουϊ!, 4αὶ αἴλᾶσαθ ἴῃ ραΓίθ Θχοο]-- 
Ιεραηΐ, ὑηΐῃ8. ργαθβίδηϊ ἃ, 4} [6 Υ}π18 ΘΟ ΘΠ ΔΤ ΘΧΟΡΠΔη5, βαοογ οἰ απ βοί οὶ Πἰ6- 
ΟΙΒν ΥἹΟΙΒβι πη 0 ΠΠΘΓὰΒ. ΘΧ πη 1}5. ΒΔΟΘΡΟἱἿ8. υἱγίαι θτι5 (Φαρα τονογὰ πλ}] 8 ΑἸ ΓΗοΙ]6 
ΔοοΙαἸ; παιηάπθ Πᾶραμ νἱγιαϊ απ οἀρας οϑὲ δοοαγαία γϑοϊ πᾶ, ἀαδπα ἴῃ 880 ΡΘΟίοΓΘ 
ἀοῆχδπι ῬΡΟΡΘ ἤθπιο ρα μῸ8 ΠΔΡ6ι) ; μᾶθο, ἱπαδπι, ΔΙ Θρα8. ποι δγαιοπὶβ τπδίουία 
ὅγαηῖ, Ου04 γῈΡῸ 81 ῬΓΆΘΒΘη8. ΘΟΟΙ Θβἰατιιπὶ ΠΟΘ μΠ] ΠΟπῖῸ Πΐο Ρ]ᾶπ παΐαβ απ ἱπ46 

ὦ 

οοα, {, 17. ". 



«οὔ, ἴ,, 18, ἂν 

, εἴλεσ 

λ:ῷ ΘΕΟΒΟῚΙ ΜΕΤΟΟΘΉΗΙΤΑΕ 

΄ “Ἢ Ἷ ε , } -“ « Ἁ “, 

λ. Πρὸς τοῖς ἄλλοις ὁ μέγας οὐ χρησταῖς ὑπονοίαις περὶ τῶν Λατίνων 
, θ Ν ΜΝ ἫΝ ΔΦ Ἴ Εῳ τ. Ν δὴ Χ 3 ὧς Ν » 9 προειλημμένος, θερμὸς ἦν ζὥώφλῳ τῷ κατ αὐτῶν" καὶ δὴ τὸ κατ ἀρχὰς τῶν εἰς 

Η 9 . δ , Ὁ; ΄ ᾽ , . δ ΕῚ σπονδὰς εἰρηνικὰς μετὰ τούτων ἱκέσθαι λόγων ἐξιχνιαζομένων ἀπποδυσπετῶν 
ς-» Ν σα δ “ δ ἐδ ,ὕ “ ΄ ε , 
ὡράᾶτο πρὸς ταῦτα σφοόρως, καὶ ἀναβαλλόμενος, οὕπω σχέψεσιν ὁποίαις με- 

ἃ “ὁ Ν Ν ᾿, 7 

ϑύστερον περὶ τούτων δοὺς ἑαυτὸν, χαὶ παντοίαις καὶ ἀνεξισώτοις ἀνερευ- 
5 Ἁ 7 »“" ,ὔ ᾽ὔ, »"ὝἪ ͵ 

νήσεσιν, ἀλλὰ μόνῃ Ἰῇ προλήψει συγυσχημένος" κἀπειδὴ πρὸ Ἰῶν ἄλλων προσ- 
" ,ὔ Ψ -Ὁ- "»"»ο“ο.Ἄ 

ἐκαλεῖτο, τὸ ὑπερέχον ὑπὲρ πάντας οἷα πλουτῶν, τὰ τῆς πολυπραγμονουμέ- 
͵7] “"“ωὭ -“ »"»Ἂ "»"Ὃ᾿ ΕῚ »ὭΣ᾽ νης τότε διασαφῆσαι καταλλαῆς, εἰ μὴ ἀπάδογϊα τῷ ὀρθῷ, 7ὸ δοκοῦν αὐτῷ 

κατά τινὰ τρόπον, οὐκ ἀπώκγησεν ἐπὶ τοῦ μέσου διατρανῶσαι, μετὰ τῶν ἑτέ- 
» ,ὔ 5 »“" δώ. ͵7ὔ Ἷ Ν Ὁ Ν Ἁ ρῶν ἐνόγϊων αὐτῷ πολυειδῶν πλεονεχϊημάτων, καὶ Τὸ παῤῥησιασ]ικὸν καὶ [εν- 

» ,» ᾽ ,ὔ - ε , ᾽ ͵ ῃ " ᾿ ναιον αὐχων, ἀποτρόπαιον συμβῆναι Ῥωμαίοις ἐπιβοώμενος" σφάλλεσθαί πως 
᾿ , ὡς »“ 

περὶ τὸ σέβας τούτους ὑποτοπάζων, ἐκ τῆς ἧς ἔφημεν οἷονεί πως κοινῆς ὕπο- 
, - , , μᾷϊ-. δεν δ, 3 , “᾿ς ἢ λήψεως τῇ χρονίῳ διαμάχῃ Ἰαῖς ἁπάγϊων σχεδὸν ἐνσκεδασθείσης ψυχαῖς" χά- 

͵ὔ "οῸὉ- "» "- -“᾿ 

“σὶ τούτῳ διανιστάμενος μέχρι καὶ αὐτοῦ τοῦ πολλὰ ὑποστῆναι τῶν ἀλγει- 
ΑΕ ΤΕ. ᾿ 4: ἃ , ς - " ΠΉΡΝ, 3 ΩΝ ᾽ νῶν' οὐ μὴν εἰς ὁμολοϊουμένην αἱρεσιωϊῶν συμμορίαν ἀπάϊων, εἰ καὶ Ἰὰ χατ 

αὐτὸν οἱ διαβάλλοντες ἄλλως ἢ καὶ τοῦτο φϑάνει λεχϑὲν διεφήμισαν (ὡς 
ἷ » -ο“ , -“» " 

οὐδὲ τῶν πρὸ ἡμῶν τινὲς ἀντικαταστάντων αὐτοῖς οὕτως ἀπαρήνασϑαι ἀπε- 
͵ “Δ ᾷ Ἁ ΄ δ ΄ὔ Ἶ ,ὕ Ἁ ἐρῃ ἊΣ ὦ θ5, ς τόλμησαν, κἄν οἱ μὲν τούτων σφοδρότερα καὶ μείζω τὼ τῆς οὐκ ἀϊαθῆς ὑπο- 
,ὔ «ἡ ᾿ “"Ὕ» ἱ ὦ εἿ ὁ κε γοίας ἢ καὶ ἐπιτιμίας εἶχον περὶ αὐτῶν) ἧς ἄρα μοίρας καὶ ὁ πολὺς οὗτος 

εὖ φν͵ Ὁ ΄ 93 - Ὁ ἃ ’, . ἶ Ν οἿ , Ν φω͵ “Δ Ἀ ΄ 
τον ζῆλον ἐτύΓχανεν ὧν" οἱ δὲ μέσα καὶ πρὸς τὸ εἰρηνιχον μάλλον, ἢ τὸ μά- 

ΦΥ͂ Ξ 4 δὲ Ὶ 7 ἣ Ν Ν Ἀ « Ν; ε ᾿’ χιμον ῥέπογϊα" οἱ δὲ καὶ σμιχρά Ἴινα πάνυ τὴ, καὶ τὴν πρὸς τὸ ἑνωτιχὸν ἑτοί- 

ἃ ῬΓΕΪΠΊΟΡ ΙΒ Δρράγπουῖς,, οἱ φυοά μᾶπὸ ἀοίθη ἰἀπηπαπη οογοπἰ ἄθιη Βαθγθπι πὶ {ΠῚ 
νἱρί αὔτ [)οι8. 6858. γοϊπθριῖ,, 14 Θρὸ ἰγαάθγα ΠΠ||Ὸνὶ5 Δα στϑάϊαν. 

80. ῬγΔΘΙΘΡ 41}1ἃ ΠΟ πιᾶσηαβ παπα ῬΟΠΪ8 Ἔρρὰ Γι ι᾽π058 ορί πίοηί 5 ργαθοοοιραίιβ, 
610 δάνϑιβϑιιβ 605 ἔθρυθθαϊ : αι α6. οοσρίαπι δϑὶ ἀρΊ[αυὶ ΒΘΡΠΊΟΠΘ5 46. ῥδοῆοο οὐπὶ 
1115 ἱποιπᾶο ἔοθάογο,, πο οοπίγα ἱπάϊσηανὶ γϑμθπθηΐον νἱἀθ θαι, οἱ ΠΊΟΓα5. πθοίθγο ; 
ὨΘΟάαμη ἮΪ5. ῬΘΡγΑΓΙ5. ἈΠ] ὈΙ σ ἶβααθ χαδοβιἰοηΐ θυ ΘΟ Πβ  ἀθγΡα ο ποτὶ ἱπηροπάογαϊ ; 5 
ῬΓδοιαἀϊοῖο ἰἁπίαπιὶ Οσοιραϊῃβ τηὰποραΐ. ἴδπὶ γ6ΓῸ οπ] ἃπἴδ 1105 νοσδῖι8 ζαϊξ, αἵ- 
Ροΐδ βυμτηπιᾶ ᾿ΓὰΘ οθίογ 8 ἀοοί ΓΙ ηἃ ΡΟ] η8., αἱ ΙΔ ογιοβᾶπι {Π|Ὰπὶ γθοοπηο Παἰϊοπο πὶ 6χ- 

, Ὀ]αμαγοῖ,, Πἰβὶ [Ογίθ ἃ γθοῖο Ἀ]ΠΙΘ πὰ ἰρδὶ ΠΦαδίθη5. υἱοῦ, πΠῸῚ δὲ οαποίαί 5. ἴῃ 
ΡΆΡΙΠΙΟΟ,, ΡῬγᾶοῖοῦ. ΓΘ] 15. ΠΘΡΘη 65. οἱ μια ΠΡ] ἃ5. ἀοίοβ., οοπῇ ἀοπιαπι ἀποααα ο]α- 
[πη 116 ΔΗΪΠΊΠῚ ΡΓΔΘ 56 [ὉΓΡΘ, θ᾽ ΔΘ] ΠῚ} ΟἸ ΔΠΊΔΠ5. ΒΌρΟΓ Θἶβ86. ἘΟΠΊΔΗΪΒ5 ; ΘΡΡΆΓΟ ΘῸ5 

ἴῃ ΤΟ] ΒΊΟΠΘ 5 Βρίοα Π5., ΘΧ ΘΟΙη πα αηΐ αἱ αἰχίπηθ8 ΡΡδθοοποθρία Ορίπίοπθ, 4πὰθ οχ αϊα-- 
ἴαγ πα ΟΠ 06. ΟΠ ΠΏ} ῬΓΟΡΘ ΔΠΪΠ}ἶ8 ΟὈΓΟρβογαῖ : ἀἴχαθ ἴῃ ποὺ [ἀπίόροτγο τορυξ- 
Ὠα]λαΐ, αἰ το] 6βι 188. ΖαΘατ6 παι] 15. ρΘΡΓΌ]οΡ[: ποὴ «πο ἰπ ππδηί βίην {1105 Πδθγο- 
᾿ἰοονιαπὶ βθοΐαιην ΘΟ Ποο ρὲ ; (μα πην 5 ἀΟΟΙΙΒαΙΟΥῸ5. ΠΟΠΠΜΠ1 Δ} «αδμ ἀἰχίπιιβ 40 
60. αἰξβαγτηδνθυίηϊ ἢ Ῥγοῦς πθὸ ἃῃΐθ ΠῸ5. σαϊβααδμι ΒΟΠΙΔΠοΟιιπὶ Δ ἀν γβαγ 5. ἰᾷ πορὸΓΘ 
δ1ιδῖι58. Θὲ ; ἀπ Δ Π ΠΠ4Θ ΘΡΑΥΙΟΓῸΒ. ἃίαιιθ. ΠηδῖουῈ5. ποῖ γοοῖδθ βοηϊθηιίαθ βαβρί- 
ΟΙΌΠ68 Θὲ ΔΗΪΠΊ Δ γΘυβίο 68 οἷροὰ 11105 ΡΌΡΟΓΘηΙ). Πα τι ἴῃ Πᾶς ΠΟΠΙΪπιιπὶ ο]4586 ποβίον 
ἉΠΟαΙΘ Π]ΔΡΕ8 ΖΘ] ΠῚ 8ιπιπι ΘΧΒΘΡΟθ 81. ΤηϊΟΡἰηῚ 1115 πιοάογαία, οἱ ρᾶοθπὶ πηὰρὶβ ααᾶπι 
ῬΘΙΠαπι ἔουθπιῖα, Ρ]Δοο θη : 111 παΐππιῖα αλθάαπι οθ56 ἐπα ἰοαραπὶ:, οἱ {αᾶθ τπίοπθπὶ 

1) Αριὰ ῬΔΟΙΙγμΊΘ ΠῚ 111). Υ. 11. ΘρΙΒοΟρὶ συδθοὶ δοπηπμηὶ Βα γαρὶο ἀθοαγαραμὶ,, δἀἀἰταπηθπίαπι 5. 1|’ 



ΗΙΘΤΟΚΙΛΔΕ ΘΟΟΜΑΤΙΟΛΕ ΠΙΒΕᾺ 1. ἠδ 

» 9 “Ν ᾿] “- εἶ 

μὴν ἔχοντα συγχατάνευσιν' χαὶ τοῦτο πάντως οὐκ ἀλλοϑεν, ἢ ἐκ τοῦ μὴ τὴν 
" “ Ἂ 3 »“"᾿ ͵ “Σ᾿ 4“ ὃ ,ὕ ΕῚ -Ὁ ἉἋ , 8 ε λῆ 

ἀληδῆ περὶ αὐτῶν δόξαν τοῖς οὕτω διαχειμένοις ἐνεῖναι, ἢ μίαν καὶ ἀσλῆν 
Ἂ»“᾿ ͵ ὦ ᾿] Ν ἃ 5" .“ Ἁ καὶ οὐ πολυσχιδῆ καὶ διάφορον κέχϊηϊαι τὴν διάώϊνωσιν'" εἰ δὲ καὶ ἐκ τοῦ μὴ 

εὲ ᾿- » - , , ας . ἀποφανθῆγαι τὰ περὶ τούτων συγοδικῶς ἐρεῖν τις ἐθέλει, πειβθοίμην ἂν ἔϊωγε 
“ “ω“ -ὦἌ " 9 ρι ἰοή 

καὶ τίνα πρὸς τοῦτο ἅπερ οἱ γῦν ἀπὸ χοιλίας ἐρεύγονται, καὶ ἀδεώς δρᾷν 
-“ 7 9 Ἁ ἰφἐ 

ἀπαυδιάζονται" πλὴν οὕτω μὲν ὃ τοιοῦτος προδιατεϑειμένος ἀπαίσια τὰ τῆς 
κυ Ν ᾿Ὶ ἊΝ, Ε] 7 “ 

οἰκονομίας ἡ[εῖτο, καὶ οὔμενουν ὅλως παραδεχ]ο, κἂν μυρία Ἴις ἐπάξῃ Ἰούτῳ 
"» "“᾿᾿ ᾿ς Ἀ ᾿Ὶ Ἁ καὶ ἀνύποιστα τὰ δεινὰ, μὴ τῶν δογματικῶν λόγων τὸ ὀρϑὸν ἐχόντων χαὶ 

ἀκλινές. 

λα΄. ᾿Επεὶ δὲ μόλις ἐπῆλϑεν αὐτῷ κατά τινα συγκυρίαν παλαιᾷ τινι βί- 
" Ζ ἧς ε' 

βλῳ ἐγκύψαι συλλοῆς πεπληρωμένῃ πατρικῶν θεολο[ιῶν τὴ, ἐξ ὧν τελεώτε- 
ρον ἑώρα τὸν ἐπὶ Ἴῇ Τῶν ἐκκλησιῶν συνελεύσει συνασπισμὸν, οὐκ ἀνῆκεν ἑαυ- 

ἈΝ Ν ᾿, 9 9 δεῖ. 3 ε , Ἴ Ἃ θη ’ὕ .] Ἂ, 

τὸν πρὸς μιχρὰν ἄνεσιν ἀπιδεῖν, οὐχ, ἑτέρᾳ Ὑινὶ συμμερισθῆναι μερίμνῃ, ἀλλὰ 
"ἢ -“Ξ“᾿᾽ ᾿, ,ὔ 3, 

πᾶσαν ϑεολογικὴν τῶν πατέρων βίβλων συναγωγὼν, πάσας δογματικας τού- 

των παραδόσεις ἀϑροίσας, ταύταις ἑαυτὸν δίδωσιν ὁλικῶς, καὶ πανημερίοις 

τούτων ἀνέλιξεσιν ἐνσχολάσας, καὶ παννυχίοις μελέταις προστετηκὼς, εὑρί- 
» -» -» . » ᾿ 

σκει μᾶλλον ἐντεῦϑεν καταφανῆ, καὶ μεγάλην τὴν ἐπὶ τῇ δηλωϑείσῃ πραγ- 
εν τ -“ 

ματεία συγχρότησιν' εἶν᾽ οὕτω καὶ τὴν ἱστορίαν ἄνωθεν ἀκριβῶς ἀνιχνεύσας, 
Ἁ Ὶ ,“Ὃ 5 φω 4 ΄ , Ἁ ν] .“ ε “ ε 

καὶ τὸ πᾶν ἐπιμεέλως κατοπτεύσας ἀπαϑέσι γοὺὸς ὀφθαλμοῖς, ὡς ἅπερ ὁ πα- 

Ροϊϊὰ5 βυδάθγθηϊ πὰ. οπηπῖα μαυὺα αἸϊαπθ ονοηϊορθαηΐ, {αὰπὶ (υἷα γ ρα (6 Ἀομπιᾶ- 

ὨΪ8 Βθηἰθηϊα Δ ΠΪΠη}5. ἰἰὰ ΔΙ οιἰβ ΠΟ ἱπογαῖ : 4πὰ6. ν᾽ ἀθ] 1] οῖ τη} 51 Π}0]]ΟΘ τη 0., ΠΟ 
γαΓ ἃ ΠΏ ΜΠ} ] ΕἸ] ΘΟ 6, Παθθοῖ ποιϊΐοπθην. Ουοα 5 (15. πηάνα! ἀἴσοῦθ, Πᾶηο ρ6Ρ- 
ῬΙΟΧ 118. σα σιβαπη [α͵556., Ζαϊα 1} δάϊθαο βυποάϊοο ἀθ θὰ τ οοπϑιϊϊαϊαπι οναϊ, δά- 
ΒΘΏΓΡ οἱ δρο. Ουδοάδμ ἀθηίψυθ οἱ Ποάϊογηϊ ἰἀπι πὶ ἃ γθηϊγο δραοίαηϊ, ἰθιηθγΡο- 
46 ἄρόγο δυάθηϊ. Ἰπουϊ πὶ ποβίον πο ἴα αἴδοίιβ, ἀθίοβί Ὁ} 6886 ἐγαοίϊαϊαπι ααϊα- 

πη θαΐ, οἵ οπιπῖηπο πὸπ Δἀιηἰ θη ἀππὶ, ἀαδηίαμ ] 6 ὲ αα]5. πιο] τη ἀαὰ (πο 6 Π]8]ἃ 
οἱ ᾿πηρὶ ρΘΡοὶ ἢ Ὠἶδβὶ Γο5. ἀορηγαῖίοα γθοῖθ 56 μαθογοὶ οἱ ἱγαπη  Π11ον. 

91. 864 Θῃηϊπὶ οαϑιι ΟΠ ροβίθα ἱποὶ ἰββθὶ ἴῃ υθίθυθην αυθηἄδηῃ ΠΠΡγαηλ, Ρ] ΘΠ. Πι 50]- 
Ιοξθ {πθο]οβιοαγατα οχ ρα τ 5 ποιοῦ ἰαϊαπη., Θχ ἀαΐθ5 Πἰχαϊ ἴτι8. ἀσηοβοθθαϊ οοποοῦ- 

ἀϊδθ Θοοϊ ββϑι Γι πὶ («6 ΘΒ] ΟΠΘ ΠῚ, ΠῸῚ Θϑὲ Ῥᾶβ55118 γὙ6] τηϊηϊπηαγη Οἰϊατὶ, ἀὰΐ 4118. οὐγ 5 αἰ-- 

βίγαῃὶ, βεὰ χυϊοαυϊα Τῃρο]ορίοογηι ΠΡΡΟΓα πὶ οχ ρα ΓΙ θ5 οΡαϊ., ΘΟΏΡΌΡΘἢΒ. ΟἸΠΟΙΆΒ4ῈΘ 
Πογαπι ἀορπηδιϊοα8 ἐγ Π]ΠΟἢ.68. ΘΟΠΡ]ΟἸ Δ ἢ5, ΠᾶΡ απ βίμαἶο 86 οί απὶ ἀρα!α 1, τοϊοβάθ 
αἴθ5. Πὶβ ροῦν! ἴδῃ ]8. ἸΠΒαΤηΘη5,, δὲ ποοίαΡηἷβ οἰϊδην τη θα! αἰ! οη 5 ἱπου πη θ6 Π8., πηὰ- 
Ὠἰ οϑιογοα δά ΘΟΙρΟΥῚ ρρα ργυδϑάϊοϊαπι ἰγαοιαι θη ἔανογθηι. Νοχ οἱ πῃ αδ πὰ 

0} ἃ 86. ΠΟῺ ΤΘΡΓΘΠΘΠαΐ αιιδϑὶ ἔα δᾶπι ἀοοἰ ΓΙ πδπὶ δϊ ἱπιρἴΔπὶ ; γογιιπὶ (μια πη πιο 0 ἰά τϑραάϊατὶ πθ χαϊὰ 
πονΐ, ὃ ρυϊαραπὶ., ἢΠογοῖ. 

1) Ῥιοἷν νου πηθ ἢ χρήσεων ἸῺ δδ5ῖ Διοίου [αἴ ΠΊ ΘΧ 85. ΒΓ ]1158., 56 ἃ ργαθεῖριθ δχ ρας θ.5., ΘΟΔΟδσναίδγιηι. 
ἔξ Ἰαῖθ δο]θοϊοπθ υὐαμπίαν ἰάθη ΙΟἢ. Ὑϑθοι8. ΔΙ Π 46 ἀαοίογθβ ἂρ ΑἸΠα1}1 Οταθοίδμι οὐ ποάοχαηι, οἵ πὰης 
᾿άθπι Ῥϑυ]0 Ροβὶ δου Μοιοο! τα ποίου ἢ {0 ἢϊ αὐ Θαθάθῃ 886 06 διιοϊου ἑαίοβ., νυ ἰαιηθη ογαϊπὸ οἱ υ8ι1. 
ἃρια ρταθάϊοιοβ οοοαγγδηΐ. ῬΆΓΘηΙ ΘΟ] ΘΟ ΙΟΠ ΘΙ, [4180 ἸΔοο ἰ ἴάγαπὶ ἀοσηγαιϊ Δοροπιπιοἀαϊδη) ν ὙἹἸ ΠλῈ5. ἰῃ ο0- 
ἀἴοθ ναϊίοαῃο ., οἵ ρῖῸ τ πδῖδ δ] }}ὶ σϑοϊ τυ 5. 16 πὶ οἱ φαΐ ἃ ΠΟΡΐ5 Απαβιδβίαβ ῬΓΘΒΌΥΟΡ 6 τοοίὶδ ἀορ- 
φιαϊίδιις,, οἱ ἸωϑοὨ 5 δίαιθ ΙΟΠΔΠΠ65 οἱ δαονὶβ τϑῦιι8, ΠΟΙ Πἰβϑί πη} διαοίουοβ, δά μοο ἤδγθ φο]]θο Ομ 86- 
ἈῸΒ ΒΟΥ 6. 

-. 

εν βεεονς «ἤαϑϑ εἰ 

Ντν ηΐ δῷ 

οοὐ, [. 18, "Ὁ. 



δὰ ΘΕΟΒΟΙΙ ΜΕΤΟΘΗΙΤΑΒ 

,ὕ ᾿ , ".α λ ἈΞ 
τριαρχεύσας Φώτιος ἠδετήχει, τὴν ἔριν οἱ μετ᾽ ἐκεῖνον χρόγου πολλῷ δια- 

"" ἤ [ ι ἃ 3 ΄ 

στήματι βουληϑέντες ἀναμορφώσασθαι, λαβόντες αὖϑις ἀνεκαλέσαντο, χαὶ 
Ἀ Ἁ .“ ᾿] 3 Ἁ 2 ,ὔ «ε 5 Ἁ ς ΄ “ 

χατὰ διαδοχὰς ἕτεροι μετ αὐτοὺς εἰληφότες ὡς ἐπὶ ὁμολογουμένοις τοῖς 
“ 2 Ἁ δ Δ Ἁ Ἀ Ν γῳ Ἀ Ὁ ’ὔ 

ληφϑεῖσιν ἐπὶ παραδοχῇ, καὶ μὴ συρὶ κασυποβληϑεῖσι, τὰ τοῦ σχίσματος 
"Ὥ᾿ "“ ͵ὔ »"»" ’ 

ἐκραταίωσαν, κἀκ τῆς καιριχῆς ὁσημέραι παραῤῥοῖῆς χρατυνόμενα, μετατίθησι 
κ“ "“»“ Ἁ Ψ. , »"ὟἪ , 

τὸν ζῆλον ὑπὲρ τοῦ παῤῥησιάσασθαι 7ὴν εἰρήνην μέσον Ἰῶν πρωτευόντων ἐν χρι- 
»“᾿ ’ὔ 

στωνύμοις ἀμφοϊέρων ἐδνῶν, καὶ μέγα καὶ ὑψηλὸν λογίζέϊαι καὶ οὐράνιον, 

εἰ μηδαμῶς τοῦ λόγου Ἴῆς εὐσεβείας λυμαινομένου, μεταξὺ Ῥωμαίων τε καὶ 

ἡμῶν καϊαλλασσομένων, καὶ σπενδομένων ἀδελφικῶς, διδασκαλικαῖς Τῶν ἐπὶ 
"Ὁ “ἡ ΄“ 

ϑεολογίᾳ διαλαμψάντων πατέρων εἰσηϊήσεσι καὶ διατααῖς, κἀν τοῖς ἐθίμοις 
3 7 αὶ ᾿Ὶ -" ες ῃ ΄ ΣΓ. θὲ 2 95 , Ν « 
ἀπαραποιήτων μενόντων, τὸ τῆς ὁμογωμοσύνης ἀϊαθὸν ἐπιβραβευϑείη,, καὶ ἡ 

» . τ »-»Ἦ ᾿ » 
ἐπὶ κακῷ ἐνσχήψασα πάλαι διαλυϑείη διχόνοια' καὶ ἦν τοῦτο τὸ ἑξῆς σαου- 

δὴν οἰκείαν ποιούμενος. 
᾿ ΪΦ - -“» ἢ » “» " - 

λβ. Ἔν ἣ καὶ πρὸ τῶν ἄλλων, τό [ε νῦν ἔχον ἐκεῖνο κατιδεῖν ἄξιον, ὅπερ 
«ς Ἁ “Ὁ ᾿ Ν " “Ἢ . λ φὶ «Δ, ΦΦ 3 ’ “ , 

οἱ κατὰ τοῦ ἀνδρὸς εὐρεσιλο[οῦντες ὡς τι καὶ αὐτὸ τῶν ἰσχυροτάτων ἐπάϊουσι 
΄ ,“ ΕἾ Ἂς “Ἁ ΡΞ. ,ὔ Ἁ ͵ ᾿] δ ἣν 

φάσχοντες, πῶς ἄρα, κλεινὸς ὧν ἐπὶ σοφίᾳ καὶ περιβόητος, οὐκ ἤδει καὶ 
» »Ἡ Α »"Ὗ7 

πρώην, ἡνίκα τὰ τῆς ὑποθέσεως ἀπσωϑθεῖτο, τὸ πρὸς σύστασιν αὐτῆς ἀφο- 
ἱρὰ Ἁ ἊΦ , ε ἈΝ 3 Ἁ , Ἁ ἘΠ᾽ “Ὁ δ“ φ ’ὔ 

ρῶντα Φεολογιχὰ τῶν «πατέρων ῥητὰ, ἀλλα τότο μὲν πολλῇ τῇ «σαῤῥησίᾳ 
»Ἥ ,, , ᾿ 

χρησάμενος, ταύτην ὡς παντελῶς ἀπόβλητον ἀπετρέπετο; μεθύστερον δὲ τὰ 

τοιαῦτα πατρικὰ δόγμαϊα διερευνησάμενος εἰδέναι διαγορεύει, καὶ ἐξ αὐτῶν 
3 2.ν . 3 7, ᾿ , Δ Ο - - 
ἔχειν αὐτὴν τὸ εὐπαράδεκον διαϊείνεται;; μέν οι Γε καὶ οἱ ὥς Ἴινα ταῦτα τῶν 

ἀκαταγωνίστων ἀντιτιϑέντες, οὐκ ἀπαρνήσονται ὡς χαὶ τῶν παρ᾽ αὐτοῖς οἱ 
Ἀ -“»“ 

περὶ λόγους “σπερικλεεῖς τῶν ϑεολογικῶν χρήσεων οὐκ ὁλίγας ἐπὶ τῇ πολυ- 

Ειἰβίογ ἅτ δοοιαγαΐθ βου αἰ η5., ἱπΠ ρ ΓΔ ΙΒ 6. ΠΊΘΠ 118. ΟΟᾺ} 5 σΟπ 6 η8, Ταοπιοο Π6π- 

Ρ6 ἀυὰθ Ῥδίγγομα ἴρ56 ῬΠΟΙ ι5 ΔΡΟ]ονογαϊὶ., θὰ ἀθίπαβ 1}}1} χαὶ ἀἰβοογάἰαπι ροϑὲ πλὰ]- 

8}Π15. βαοοθάθηϊοβ ἰπηυδη) οογία θὰ ΠαΡαθγίηΐ,, ποάπθ ἰρηὶ ἰγαάιῖα ΒΟ ἰβπηα 18 δοία 
ἀρὰ 86. τι ππθυϊηΐ., ἰθη ρου 6 ἰαρβα οΟπἢγιηδΐα ρυϊανθυϊηΐ ; Ποβίου, ἱπαυᾶπι, 

Ζο] απ δασπι Δ] ρᾶσθτη ἱπίον ἀτιὰ8 ΡΥ Γ]ὰ5 ΟΠΡΙΒΔΠΟΡ πὶ σΘηΐθ8. ΔΙ ΠηΟΒ6. τονοοδη- 
ἀαγὴ ΘΟπνΡΕ  : οἱ σραηθ ἃο ΒΡ] 1η16, οἱ οδο] βίο Ορα5. Οχ δε πηαυἱῖ, δὶ τη] Π16 18 68ἃ 
ΓΘΙΙΡΊΟΠ5 γθοῖδο ἀοοίγηα., ἰηΐο ΠΟΙ ΠῸΒ οἵ ΠῸ8. ΓΘΟΟΠΟΙΠαἴο5. οἱ ἔγλαΐθυηθ οοπηρθοίοβ, 

ΘΧ τηδρβίουο πιθΠ]Ολατὰ ἴῃ ἱπρο]ορία ραΐγαπι,, ἀοοί ΓΙ ἶβ δὲ οοηβε 118, Εἰ 0115. οοἰθ- 
ΓΟΘαΪ ἱμγαγίαἰ᾽8, ΘοποοΡἀϊαθ ῬΟΠηῚ 5. Π]ροίαν., οἱ Γὰποϑία {ὰδ6 Ἰαπιᾶάϊα ΟὈγορβθγαΐ 
ἀἰββθηβίο δυΐθυγοῖαν. Αἰφαθ πᾶ ἴῃ Τὸ ροβίῃϊμο τηθηΐθ ἰοΐα ἀθῆχαβ οτδῖ. 

39.. Τηϊογῖηὶ οἱ {Ππ4 οΡβογνδηάιη οί, φαοα Παϊὰ8. ΠΟΙ ΠΪ8. ΘΔ] απηηϊαίογ 85. ΟΘὰ 

γα] ἀἸδδίσασθη. αὐ ἱπιογαθπΐ., ἀϊοοθηΐθβ: 4αοπιοάο πο ἴδπιὶ βαρ θηϊα ᾿πο] γῖα5 οἱ οθ- 
Ἰοθγαῖιβ, ἀπῖθα πϑϑοῖνὶϊ, 4ὰ0 ἰθιρογα ἰγδοίαϊαὶ τορυσπαθαΐὶ, ἐπθο]ορῖοα ραΐγαπι ἀἸοία 
486 ἀπίοηθπη ΒρΘοίαθαηὶ ὃ φαοπηοάο ἴπᾳπὸ τυ] ὰ Πάποῖα πΐθηβ, μᾶηο αἰ ΟΠΊΠΙΠΟ ΓΘ- 

Ραυάϊαηάδπι ἀνθυβαθαιαν Ὁ ρμοβίθα ὙθΓῸ θαβάθηι μ88 Ῥαΐγα ΠῚ} Βθπίθη 185 βορα 8, Ο0Π- 
οοΥἸᾶμη. πᾶπο 56. ΘΟρΏΟΥἾ588 Δα μη το πἄαπὶ οοπί θη Ὁ Αἰααὶ ἰδι1, χαὶϊ πος υϑ]α} ἱπθχ- 

ῬΌΡΠΑΡΙ]Ο. ἀγραταθηϊαπι δαογαηΐῖ.,, ποη ΠΟρΡΆΡαηΣ,, Ποπιΐπθ5 ἃραᾷ ἰρ808 αυοαῖα {{{π 
τογαϊαρα Οἷαγο8, ἱπθο]ορίοαβ πὰπο ρυϊπηαπι μασι ραμοᾶβ ποίου [αἴ68 ΘΟσ που 586, ἀππὶ 
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ΗΙΘΤΟΒΙΑΒΕ ΡΟΘΜΑΤΙΟΛΕ Π18ῈᾺ 1. ἀδ 

ο ͵ " ἃ ἧς , ὧν ἀμ . 

πραγμοσύνῃ τῆς ῥηθείσης ἔϊνωσαν ὑποθέσεως, ἃς οὐκ ἤδεισαν πρὸ αὐτῆς" καὶ 
᾿- με »“", ε ,ὔ “ ᾿] ’ 

τί τὸ ἔξ ὧν ἀντιϑέασι χέρδος,, εἰ τὸ ἶσον αὐτοῖς εὑρεθήσεται; εἰ μή που 
» ᾽, -“ ’ -“» 

χέρδος εἶναι νομίσαιεν τὴν τῶν φϑασάντων γνωσθῆναι σφίσι ϑεολογικῶν δὲι- 
» » - ᾿ , Η ᾽ν 2 Ξ 

δαγμάτων παρατροπὴν ἐκ τοῦ καταφανοῦς τῆς ἐγγοίας εἰς σημάσιων ἐσιϑο 
"» - ΝῚ , " 

λώσεις, καὶ ἑτερότηϊας, μόνον. εἰ καϊορϑωώσαι δυνηθεῖεν τὸ σπουδαζόμενον 
-»“ "» ,ὔ ΄ δι -“ Ἁ 4 Δ Ε ὃ 

ἀλλ᾽ ἡ τούτου ϑεωρία τοῖς ἐφεξῆς ἐντελεσϊέρα γενήσεται" νυν δὲ οὐδὲν ὄφε 
»"ἭἪ Ἀ κα μ᾿ Ἀ Ἀ Ἵ 4 δ 

λος, ἐξ ὧν καταθρασύνογϊαι “οῦ ἀνδρὸς οὗτοι᾽ καὶ γὰρ ὥσσερ ἡνίκα κατὰ 
ν᾿ ] Φ“Ὁ ἰρς 3 ͵ 

“Ῥωμαίων ἐσφάδαζεν οὐχ ὑποτρέσας ὠφϑη τὴν αὐτῷ δοχοῦσαν ἀλήϑειαν με- 
"“ "“-, ’ ’ ὰ ὦ “ Ἁ 

γαληγορῆσαι διάτορον τῇ διαλεφϑείσῃ προλήψει χεχρατημένος, οὕτω μετὰ 
»“Ψ "»Ὡ ’ὔ “3 ,ὔ 5 τ' εὖ 

τὸ διαγνῶναι τὸ τῆς προκειμένης πραγματείας ἀπαρεμπόδιστον ἐξ ὧν ὦφϑη 
"» 4 5 Ψ δ 5 " 

μεϊαλλεύσας πολλῶν καὶ μεάλων, καὶ οὔμενουν ἀξίων ἀποχρυβῆς, ἰθυϊενῶς 
“ "»"-Ὁ ᾿Ὶ Ἁ ᾿Ὶ « Μ' ΄ Α ΝῚ 

ἣν χατέχων τὸ τῆς διαγνώσεως ἀκραιφνὲς, καὶ μὴ ὑποπτήσσων, μήτε μὴν τὰ 
" ἢ, , 

πρὸς ἀποδοχὴν τοῦ πλήϑους μεταδιώχων, ἀλλ᾽ αὐτὸ τὸ διαγνωσθὲν εἰς ἀλή- 
"»" "»" “»“Ῥ ’, , 

ϑείαν φανερωθῆναι ποθῶν, ὅσα πρὸς τῷ ἀλωβήτω κεκτημένον χαὶ τὸ λυσιτε- 
. ΝΠ » » ἃν, , . ἀτοΨ , φ δ) . 

λὲς, καὶ τοῦτο τοῖς πολλοῖς λέγειν πρὸς ἀρέσχειαν προτιμώμενος, ὅ δὴ καὶ 
Ὰ “ ΄, δ Ζ΄ δ σον Χ “Ψ ᾽5 αλς δ θέ 

πρὸ τῆς πὰτριαρχείας διαγγέλλων ὑπῆρξε καὶ συνιστῶν εὐθύτητι διαθέσεως. 

λν΄. Ἔπει δὲ καὶ ὁ καιρὸς τοῦτον ἐχάλει τὸ πατριαρχιχὸν ὑπερέχον ἀνα- » ρ ριὰρ θέχ, 
᾿ 42 ’ "“Ἔ 

λαβέσϑαι λειτούργημα,. καὶ τὰ τῆς ψήφου γέγονεν ἐπὶ αὐτῷ, ὡς προδιειλη- 

φότες ἐνεχαράξαμεν, ἐκ χοινῆς δηλαδὴ συμφωνίας τοῦ τῶν ἀρχιερέων πλη- 

ρώματος, καὶ τὰ λοιπὰ πάντα προέβη, κατὰ τὴν τῶν ἱερῶν χαὶ ϑείων χανό- 
. ’ ε , ε , δ΄ τὰ ἣν Ὁ τῷ - . )δ 

νων ἀκρίβειαν, ἡ χειροδεσία, ἡ τελεσιουργία, ἡ εἰς τὸν ἱερὸν Θώχον ἐνίδρυ- 

σις, καὶ ὅσα τούτων τελειωτικὰ χαὶ τῆς χάριτος, διανίσταται μὲν γηφαλίως 

Παϊὰ5. ΠΟΡΟΪΙ ἰγδοίδιϊο ἔθγνογοι., 488 δηΐθα ΠῸῚ μουν ἄθγαηϊ. Οὐ Ἰριαν ΠὰῸ 568 
ΟΒΙδοιϊοηθ ᾿πογϑηΐϊα,, 51 ΓῸ8. δ θη] ρα ἴρ808 ἰΐθιη ἀβανθηὶ ὃ ΝΙβὶ ἐοῦῖθ ΠπΟΓ 1 68-- 

86. ΓΒ Γαΐ, ΘΑΓΌΠ, “185 ΠΠΡΟΙ ὩρΠΟΥυΘΡα πὶ, ἱπϑοϊορισαγαμη ἀΟοἰ Ι παγατη (115-- 
τοΡ[ΟΠΘ πὶ ἃ ΡΟΥϑρίοσα Γαὶ ποίΐϊοπο δά βἰσηϊποαΐϊ απ ΟὈΒΟΌΓΑΙΙΟΠῸ85. οἵ ΘΟΡΓῸΡΙΪΟΠΘΒ, 
ἀυτηγηοο βοοραμη βαππὶ δάβθααϊ ροββϑίηϊ. ὙϑΡαυτηϊδιηθη ἀθ πὰ τὸ αἰβαυϊβιο ἴῃ 56- 
ΦαΘη 5 δοουγαίίοῦ ἤοῖ. Ναπο ΠῚΠ1] ργοποίαμι., ἄσπη Πᾶθο Ιοπαηπὶ δυάδοίον. ΟΡ ΙΪ-- 
οἴππι. ΕΘηΪπὶ βίους δηϊθὰ ἈΟΠΊΔἢΪ8. ὙΘΠθμηθ πίον ἸΓαΪῈ5., ΘΔ] ΠἸ Π16. {ἰπ]] ἀὶ 56. ργᾶΘθ6- 
θαϊ., 564 νϑυιταΐθπα, 4ι8π) ραϊΐα)αΐ,, τηᾶσηὰ γοο8 οἱ οἰδπηοβα ρυδθϊοαθαῖ., βαργδα!- 

εἴο ῥγδοίἀϊοῖο οοοαραῖαβ ; 50 16 πὶ βίαι πὶ ἃ0 5θηβὶ: ργοροβιίαθ ἰγδοίαιοπὶβ δοχαῖϊς 
ἴαΐθῃη., 6Χ 118. τη Ὁ} 18. ΠΊΔΡΉΪΒΉΠ16 ΔΓΡΕΠΊΘΏΓΒ, οἱ ΟοΪανὶ τηϊ πιο αἰρηϊβ., 486 ΠΌΡΟΡ 
ΒοΡαϊδηἀο οορπογογαὶ, τθοϊὰ δ Ὑϑ}} αἰ Βα υ βι ΟΠ οπὶ ἰθ παραὶ, Π1ΠῚ] {ἰπιθπβ., πθοὸ Ρ16-- 
5. ΘΡαϊϊδ πὶ οαρίδη8., 564 ΤΟ7 ΠῚ ΘΟρὨΪ πὶ ἴῃ γδυ [α158 Ἰαπηῖπθ ροπὶ ἀοβϑίἀθγαηβ, ααυΐο- 
αυϊά νἱάθ!οθὶ οὰπὶ τοὶ βαηϊΐαίθ Ὁ] αἴθ πὶ αοααθ οοηΐογγοῖ ἢ ἰάαιιθ πηι] 118. ἀἴοογθ 
ὉΠηΪθ50 Ρ]ΔΟΘ ΠΑ βιπαϊο τλα!θθαϊ., ργοιξ οἰϊαη ἀηΐθ ραιγΙἀΓοπαΐαπι ργοπίουὶ ἂς που 
Βοου πὶ ΔΠΪΠῚΙ 5αὶ τοι αἴ πθπ οοηβαθνυογαῖ. 

99. Ῥοβίυδπη ὙΘΓῸ Θαπιὶ ἰθηρι15. Δ ΡαἰΡΙΔΡΌ 8 ]6. τα πἰ βίου πὰ βαβορίθπ απ νο- 
οαΥϊς, οἱ βυϊγαρία ἴῃ θὰπὶ σοπγθπογαηΐ, πἰ ἴῃ ΒΈΡΘΓΙΟΥΙ 158. αἰχίπγιβ., οχ Ὀπίνορβα 
ΘΡΙΒΟΟΡΟΓΙΠῚ ΘΟΠΉΒΘΗΒα ; δὲ Ροβίυδπι ΤΟΙ χαὰ Οπιηΐα ΟΔΠΟΗΪΘΟ τὶροτα βαηΐ Ρογδοία, 
ΠΊΔΉΠΠΙΠῚ ἱπ ΡΟΒΙ110., ΘΟΠΒΘΟΡΑΙΪΟ,, οἱ ἴῃ βδογὰ 56 ΓΘΡΟΒιτο,, οἱ αυοίᾳαοι ἅ]1ὰ βδογᾶ- 
ΤΏΘΏΓ Βα ΪαΒ. 5απὶ Ργορτῖᾶ ; βιαιίπι 1116. υἱβ!] πίον ἃ οπηπο ἀθθί πὶ ραβίογα!α οἴβοίαπι 

οοὰ, ἢ, 19. }". 



οοά. ἴ, 19, ἃ 

ὙΠ. Οὐν. ΧΙ, 35. 

θ ΘΕΟΠΟΙΙ ΜΕΤΟΘΠΙΤΑΕ 

πρὸς πᾶσαν Τὴν ἀνήκουσαν αὐτῷ ποιμαντικὴν ἐρίασίαν καὶ διδασκαλικὴν διεξ- 
αγωγὲὴν, καὶ πνευματικὴν ἑτέραν ἐπιγωλήν᾽ περὶ πλείστου δὲ “ποιεῖται καὶ 

τὴν περὶ ἧς ὁ λόγος μέριμναν τῶν ἐχκλησιῶν ἀμφοτέρων, χυριώτερον δ᾽ εἰ 

πεῖν ἁπασῶν κατὰ Παῦλον τὸν θεοχήρυκα ἣ᾿ εἴπερ ἀμφοῖν καὶ αἱ λοιπαὶ συλ- 

λαμβάνονται, καὶ εἰς καθολικωτέρας ταύτας αἱ χατὰ μέρος πᾶσαι πανταχόθεν 

ἀνάγονται 1), καὶ τὸ πρὸς ἑνωτικὴν ἀλληλουχίαν ἑχατέραν ἑδραιωθῆναι τοῦ 
“παντὸς ἀξιοῖ" ἔγϑέν τοι χαὶ τὰ κατασαουδασϑέντα οἱ ταῖς συχναῖς ἀναμο- 
χλεύσεσι τῶν γραφῶν προτείνει τοῦ μέσου, καὶ λόγους ὅλους συντίθησιν ἐξ 
αὐτῶν, κἀκ τῶν αὐτοῦ ἐμπεριεχομένων πατρικῶν ϑεσπισμάτων, καὶ ϑεολογι- 

κῶν ἑρμηνειῶν, χαὶ διασαφήσεων, τὴν τῶν δύο Γεγῶν ἕνωσιν ὡς ἀϊαϑὸν παρι- 
στᾷ, καὶ ὡς ἀσπαστὸν δειχγύει καὶ ἀξιοπαράδεχτον' καὶ μηδὲν ἐμποδὼν ἐν- 
τεῦϑεν εἶναι τῇ ἀληϑείᾳ διασαφεῖ τοῖς οἰκείοις ἀμφοτέρων τηρουμένων ἐϑί- 

μοις, καὶ κατὰ τὸ τῆς ἐννοίας συνεχομένων εἰλικρινές" καὶ ἃ μὲν ἐπὶ Ἰούτῳ 

συνεῖεῖράφει ϑεμελίοις ὡς ἀσφαλέσι, τοῖς θεοειδέσι διδασκάλοις ἐπερειδόμε- 

νος, πάρεισιν ἄρα διαμεμενηκότα 4), καὶ ὁ βουλόμενος ἀῤῥεπεῖ κριτηρίῳ τοῦ 

συνειδότος χκατεξετάσαι, γνοίῃ ἂν, ὁποῖα καὶ οἷς τισιν ἐνστηρίζονται, χᾷν 

ἡ κακία Ἰῶν κατ αὐτοῦ χαιρεκάχων ἕρμαιον λαβοῦσα, καὶ τὸ προκατειλῆφθαι 

τὰ πλήϑη χαϑ' Ἰταλῶν, μεῖάλα εἰς ἐξουδένωσιν χαὶ διαβολὴν τοῦ ἀνδρὸς 

ἐσχαιώρησεν, ὅπως τὲ σφίσι τὰ σκαιουρ[ηθέντα ἐπισυσταῖεν, ἀφανισμῷ παρα- 

δοῦναι τὰ συγγραφέντα οἱ προεϑυμήθη καὶ ἔσπευσε, καὶ προσέτι τοῖς καϑ' 

ἡμέραν ἐφευρισκομένοις ἐπὶ ῥαδιουργίᾳ καὶ «παντοδαπῇ κακώσει δειγοῖς εἰς 

τοῦτο σπεύδει καὶ διαμιλλᾶται διηνεκῶς. 

5Βθηϊοὶ ἱπίθπαϊς., δα ἀοοιγ  ΠΆ]6 πὶ ̓ ΠΒΕΡΟ ΟΠ ΠΘ ΠῚ, οἱ Βρ᾽γ [] 6 τὰ ἀαδγΆ ἢ Ποῖ Οσσαραι!ΟὨθιη. 

Βα οἱ ρ]αγίμηϊ τποτηθητὶ δοϑεϊπηαν! πᾶπὸ 46 αὰὰ Ἰοχαϊμηαν ἀπδγαπι Θοο Θβίαγ απ, γ6} 

αἰ νϑυῖβ. ἀἴοαπι,, ομαηΐπηι, Ὑθ]αϊ ΒΆΘΘΓ ῬΓᾶθοΟ Ραμ ι8, οαγᾶπη : βιψαϊάθηι ἢἷ8. ἀυᾶ- 

Ῥ5 ΘοΟΙ 65.185. το! ]ααθ οἰϊδηι οοπ ϊπθηΐαῦ., ἀἰααθ δ Πὰ5 ἰδ 8Π| ΘΘΠΘΡΔΙΙΟΓΘΒ., 06- 

ἴδγὰθ. ΟΠΉΠ68 5 ΠΡῚ ΠΠαἰΐπι ἀπάϊψαθ γοἀασαηίογ ; οἱ ἃΡ αῃϊοηΐβ Θοποογαϊα,, Β[Ὀ Π1ΓῚ οπι- 

πία ᾿πἀϊοαθαῖ. Ῥγορίογοα οἱ βθηίθη τη 5 8Π| ΟΓΘΌΡΪΒ, αἱ [ἃ αἰοαπι., ΒΔΟΓΑΓΆΠῚ 8011- 

Ρίαγαγαμη. συ  θ8. ἴῃ τηθάϊαμι Δ ποι18 βυβίθηϊαϊ, οἱ ἱπίθρραβ Οὐ ΟΠ 68. 6Χχ Ἠ18 ΘΟΠι- 

Ροηΐξ; οἱ φορῃ 8. ἃΡ 56. ρᾶϊγα μι 5Θπ θη 118 οἱ {μΘ ΟἹ ορ οἱ ἐπι θγρ γι Δ Οη 8. οἱ Θχρία- 

πδι Ομ θ5., ἀπᾶγαπι παι ομαπλ ἀπο πο πὶ θὰ Οηᾶπι ΟΡ᾿ΔὈΙ]Θ]6 ἀθηιοηβίγαὶ., οἱ 

ὨΪΗ1] 6556. συ υῖ ται] οοηἰγαγίατη ἀθοϊαγαῖ., βἷβ αἰγία6. ΘΟΠβορν αιῖβ τἰ ΠΡΒ, δὲ σϑιθηἰα 

Ραγίιαϊα βϑθηϊθηϊίαθ : αυὰθ ἀθηΐψιιθ 46. ἢδο ΓΘ βου! ρβὶΐ, θᾶ Δα ΘΠ οἷβ τα εἰ Ποίβαθθ ἀο- 

οἴου θα5. βι} 011. Ἐδοο {1ὰ ργοβίαηϊ ἢ δὲ 4αἱ νοἹοῖ δου 1} φοπβοϊθηιαθ οὐ [θυῖο ᾿ρβὰ 

ΡῬΟΡΡοπάογο, ργοίδοϊο ἃβηοβοθῖ, 4αδ6 οἱ 4αϊθ5. ἱπηϊδηΐαν. ΟἸΔΠ Δ ΠῚ ΠΊΔ] ΡΒ ΠΟΓΙΠῚ 

οομῖγα ρδιΓἰα ΓΟ πἂπη ΡΟΥΘ Βι[ᾶ5., ἀπβᾶ ὩΡΓΟρία 6Θχ ῬΟΡΟΪ ἀάνογβιβ 1[1π05 ρΓγαθίας 

ἀἰοῖο, τπᾶρπα πιο! τν Δα γἱγὶ δοοιβα !ΙΌ ποῖα ἀἴααθ ρϑγηϊοίθιῃ : δὲ αἱ βαὰ πη] ἤ οἷὰ 00Π- 

βιβίαηϊξ, ΘΧΊΠΟ ἰγαάογ οἀϊϊαβ ἃ 60 βοῦὶρίαγαβ βία ϑὲ οἱ βαρ ῖς : : οἵ ρῥγδρίογθα ΠΟΥΪ5 

ὅρα 

1) Ἀθοῖρ., πᾶηὶ αυϊάχυϊὰ τοὶ οἢγδιϊα δ ἴῃ ΟΥΡΘ δὶ, ἃ ἀπα}ι8 πρα μΑ ΩΝ πιᾶπαΐ 60 0165118 ΓΟ] Πᾶ 

εἴ σγᾶθοᾶ : ἀορῃιδία πἰπηΐγτι., Υἰτὰ8. Ρ]ΘΥΙα6 οἷο, δ δ. 

3) Μαϊα Ὑϑοοὶ γθαρβθ βουϊρία βιρουβαπξ ἴῃ ΑἸΙΔΤ Οὐδροῖα ογμοάοχα. Νο8. αθΟαιιΘ το] φυΐα8 8185 18 

οοἀᾷ. ναὶ. ν᾽ ἀϊ856. πη  ὨΪ ΤΏ}. 
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ΠΙΒΤΟΚΙΛΕῈ ΠΟΘΜΑΤΙΟΑΒ ΠΙΕᾺ 1. λῚ 

᾿, Ν ε 4. " "»Σ᾿ Ἷ 7 , “ 

λδ΄. Ἵνα δὲ Τὸ λοιπὸν καὶ ἡμεῖς ὅπως ἀρχῆθεν εἴχομεν [νώμης εἰς Ἰαῦτα, 
“ Ἁ ,ὔ ,ὔ δ 

καὶ ὅπως διετέϑοιμεν ἐφεξῆς, καὶ πέρας τίσι καὶ ποίοις λόγοις δογματικοῖς 
-“"  ϑ ὦ 7 ) ς , Η καὶ διδάγμασι ϑεοσόφοις τῶν ἐπὶ ϑεολογίᾳ κλέος μέγιστον ἀπενεγχαμένων 
- , ,ὔ μ ὅ ἀξ 

παϊέρων ἐνασμενίσαγϊες" Ἰὰ Ἰῆς ὑποθέσεως εὖ προσηχάμεθα, παρασίησωμεν" ὡς 
«ὃ -“"᾿ ὕ ’ , 3} 

ἂν ταύτη καὶ ἡ ἐκ τῶν τοιούτων λόϊων ἀπάρτι προτεϑείμῃ διάγνωσις, ἄγωθεν 
» - ,ὔ δι δα, ρτά ὸ 

ἐροῦμεν, ὡς οἷον τε βραχυλοήσαντες. Λαμβάνει κἀμέ τῆς ἐχκλησιαστιχῆς ταὺ- 
,ὔ ς ’, ᾿] ἢ ᾿] ’ὔ « ’ὔ Ἂν ἢ 5 

τῆς πραϊμαϊείας ἡ κίνησις καὶ ἀρχὰς ἐπιδοιαζόμενον οἷονεί πως αὐτῇ χαὶ ἀμ- 
ς » , ν , 

φιβαλλόμενον δὲ αἰτίας ἅσπερ καὶ ἕτεροι τῶν μὴ σφοδρότερον κατὰ Λατίνων 
, Ἁ 8. 9 »Ὕ 5 ’ὔ 

τραχυνομένων, ἀλλὰ μόνον Ἰηρούτων, τὸ ὡς ἔσχε ΓεΙονὸς ἐπὶ αὐτοῖς εἰς διά- 
"»“ "» 7 ,ὔ Ἀ Δ 

δ͵ασιν" Ἰῶν δέ [ε σφῶν ἕνεκα λόϊων Ἰαλαγϊευομένων ἑκάστης ἡμέρας, καὶ πρὸς 
" »“" ᾽ὔ, 

τοῖς ἀεὶ τελουμένοις Τούτων μέσον Ἴε καὶ ἡμῶν εἰς ἐμπρέπουσαν κοινωνίαν ὃμο- 
΄-΄ "-“΄᾿΄ " ᾽ὔ ὔ ,ὔ 

φρονοῦσι πᾶσι χριστιανοῖς" καί τινων παρενειρομέγων μόγοις καθηχόγτων ἱερω- 
, ε ξ ὃ -»Ὕ Ψ Ἁ θέ γ! ̓ 4 ς ᾿ ᾽ὔ 

μένοις, ὡς ὁ δεῖνα παϊριάρχης Μανουὴλ καθέσϊηκεν οὗτος, ὁ καὶ πρώην μνημο- 

νευθεὶς, μέϊὰ Ἴῆς ὑπ αὐτὸν ἱεραρχικῆς τῶν ἀδελφῶν ὁμηϊύρεως τοὺς ἀπὸ τῆς 
, ὕ -" , εἶ 

νήσου Σικελίας Τῇ Νικαέων ἐπιδημήσαντας μοναχοὺς, χαὶ παρ᾽ ἐπισχόπων ἱτα- 
" ΓΙ ’ »"Ὃ»7: ε Ε “» ’ ἣ᾽ ΓΝ, ἢ ΄ 

λῶν χειροϊονηθέντας συνιερατεύειν τοῖς ἡμετέροις ἐδέξαϊο, καὶ τὴν εἰς τοῦτο 
εἰ , ἔΓΓ, ᾿ ΄ Κ εἶ ε (Ὁ. «Ὁ ’ 2 (δ ᾿Ὶ προτροπὴν σφίσιν ἔΠϊραφον ἐποιήσατο. Καὶ ὡς ὁ ἐν πατριάρχαις ἀοίδιμος πρὸ 

" “ ἢ ΄, 4 ’ὔ ν , Ἁ ᾿" ΄ «“. 
αὐτοῦ καὶ συνάμα τῇ ἁΓιωσύνῃ τόν τε βίον καὶ τὸν λόγον πολυύμνητος ΤῈρ- 

“- ο΄} ᾿ “ 
μανὸς, τοῖς ἐν τῇ Κύρῳ τὸν ἱερατικὸν ἀποπληροῦσι κατάλογον, τὴν ἀσαι- 

, ε ᾿ , -«ς , ΄ - » ΄ ΠΣ 
τουμένην ὑπακοὴν θέσθαι τῷ Ῥωμαίων προέδρῳ συνοδικῶς ἐνετείλατο. Ἔτι τε 

ἕτερος ἐπὶ αὐτῷ τοιοῦτον ἕτερον πετραχέναι καιροῖς ἰδίοις ἐγνώρισται" και 
͵ - » ὃ ἮΝ τ δ: 
ἄλλος αὖ ἄλλο Ἰῶν, ἃ «ολλὰ καὶ σαρὰ πολλῶν πατριαρχιχῇ χλεϊζομέγνων 

4 16. ΘΟΠΙ ΘΠ 8, ΓΟ αἴ6. ἂο Ομ πηοάα πη] 11 ᾿π θυ118, ἃ Ποὺ [6 Πα] ἀἴαπο 
ΘΟΠΠΙ ΙΓ. 

9ἅ, Αρ ὑ6ΓῸ ἀυδοηδπι που] ποβίγα Φαοααα ἃ ἰηἰιο βοηϊθηια., οἱ 40 ἀθῖποθρ5 

ΔΗΪΠΊΟ ἴδοι! [θυ] πλὰ5, οἱ ἀθηίααθ ααϊθὰ5. Φα] ]ΡυβααΘ ἀορπιδιϊοῖβ 4ἸοΕἸ5. ᾿ΠΘΟΒΟΡ ἢ 8-- 
46 ἀοοϊΡί 18 ραΐγαμπι ἴῃ ἐΠθο]οσία βυυημηᾶτη σ᾽] Ου πα Δἀθρίοναηι ΔΟα αἰ Θβοθηΐθ8., βι806- 

Ρἴαχμῃ τγαοϊαϊαχμη ΠΠΠΘΠ ΟΡ Δ ΠῚ. ΒΘΡΊ Πλ 115, 1π ΓΘ] Ια 1115. ΓΘ ΓΘ Π.185: δίψα αἱ 510 ἃ Πὶβ 4π0- 

46 5ογηΟΠἾ θ8 ὃχ ΠΟῸ ἰθρογα ργοροπᾶῖαν ἀἰβαυ βιυ1ο0., ται ἈΠ Εἴπ15. ΤΟ ΡΘίΘΠ.}8, τηᾶ- 

ἰογὶ {ιὰ ἢϑυὶ ροΐθυιε Ὀγον αι! βαυνίθηΐθβ, Την θη: πὴ6 ΦυΟΔα6 ΘοΟ] θβἰαβιϊοὶ ᾿ναϊα8 πορο 
ΘΟΠΙπηΟΙΪΟ ἰηἰο ἀα θ᾽ [ἀπἴθπι Ὧὺ γ ] τ: {πα πίοπι., ΟὉ ϑαβάθῃι ολιιβὰβ 408 οδἰογὶ, 

41] πο ἰδηίορογα 1 Π]Πηῖ8 θρᾶηὶ ἰηΐθηβὶ., 5644. ϑὰπὶ γϑιϊηθθαηΐ ἰαηιαμηπιοο.,, 4086 
ΤΘΆΡΒ56 δχἰβίθῃαι:.:, 80 1118 βθογοιΐοπθηλ. (δίθγοψυΐ ροπάθγαθαπι «ποιά πμο8. ἰηΐον 1}-- 
Ιο8 ἃ ΠΟΒ ΒΘΡΠΊΟΠΘΒ οἱ δοῖιιβ, 4] οοποοναἴατη 6 Ὀ ἰατ ἱπίον. Ομ η65 ΟΠ Ἰβἐ 8 ΠῸ5 568- 

ἀεραηῖ. ΗΠ8 πομπα]}]. ἁἀηθοίθθαπι., απᾶθ βαοουάοίοβ ργοργῖὶθ βρθοίαραηξ ἢ ψϑῖαι 1116 

586. βαββὶῖ ρδισίαγομα ΜδηαΠ0], “πο οἱ ἃηῖθα την ἱμ}8., ΟΠ 510. ΒδορΡοία 

γαῖγαπι ὁοοῖα,, {αὰπὶ νϑηϊθηΐθβ (6 ᾿η8018 5101] 1ὰ ΝΟ απ τποηΔο05 ἃ ΘΡΙΒοορ 5. 1{8}18 
ογαϊπαῖοβ, αἰ 5Δο ΡΟ 10 'οα πὶ ΠΟΒ᾿ ΡΒ [ἀρ υθηξαν ἀπ 51 Ὁ, αἴχαθ Ππᾶπο ᾿ρ5ἷ5 [ἀρ] αἴθ 
Βοῦρίδην ἰγδα Ἰα1, Πτ6 πὶ ̓πο] γίαβ. ἀηϊθ θυπι, δὲ ργδθίθΡ βαποι [αἴθ], νἱϊαθ ΘΌΠΟΙ 80 1Π|- 
ἰθραία ἃ γ8] 16 ΟΘ οθ6 Ρ ΘΡΠΊᾶπι18, 118 4υΐ ἴῃ ΟΥΡΡῸ βαοογάοίατη 100 ἃ βου ῖριϊ ἔαθγαηΐ, 
τῃδη ἀν} οπὶ 81ἃ ΒΥΠΟΔΟ, τι ΤΟΠΊΔΠΟ ΠΕ ]511ΠῚ ἀοθ τ απι ΟΠ αϊθηιίατα ργδθβίαγοαι. 868 
Θὲ ΔἰΠὰπὶ ἰπῃ ΓΘ 5[Π}}Π1 118 ΘρΊ856. ῬΓΟΡΡΙΒ [ΘΙ ΡΟΣ θι18., ΘΧρ]ογαίαπι οβὶ : οἱ ἃ] ̓ α πὶ ΓυΓ- 

οοἂ, {. 30, ἃ. 



οοἷ, ἔκ, 230, ἢ. 

" Οδῃηΐξ, ΠΙ, τὸ 

8 ΘΕΟΒΟΙ ΜΕΤΟΟΘΗΙΤΑΕ 

᾿ 9 »ν ᾿  ἐἢ τ 
μεγαλειότητι χρόνου διαφόροις “σαραῤῥοαῖς ἐνηρη θησαν" ἐξ ὧν οὐχ ὀλίγοις 

» ᾽ὔ »] ,ὔ ,ὔ φ 

χαὶ ἡ διὰ γραφῶν εἰσέτι “πίστις ἐμφέρεται. Τούτων γυμναζομένων οὕτω καὶ 
2. “ , » ᾿ - 

διευχρινουμένων ἐπὶ Τοῦ μέσου Ἵρανῶς, οὐ καινὸν εἶναι διενοεῖτο μοι δϊέρξαι 
"»" »-Ὁ7΄ ͵ὔ "᾿"ἝὭ᾽ "οΖ“͵Ἴ 

χαὶ τὴν ἐν τοῖς ἱεροῖς διπτύχοις τοῦ Πάπα κατὰ τὸ ἀρχαῖον ἔϑος ἀγαφοράν' 
δ 5, “Ὁ ΕΣ 5 “Ὁ ’ 

χαὶ λοιπὸν εἴ τι τῶν ἐπὶ αὐτῇ ζυτηϑέντων χεφαλαίων εἰς εἰρηναίας σπονδὰς, 
"Ὥ Ὁ 3) Ὁ ,ὔ »"»Ξ᾿ΣἍοε »" ΝῚ "» 

τῆς κοινωνίας οὕτως ἀμφοῖν ἐνεργουμένης πραγματικῶς" οὐκοῦν καὶ ταῦτα 
, Ἁ 5 ᾽ὔ “Σ“᾿ "-“ο“ στέρξας καὶ ἀσπασάμενος, ὡς τοῖς τοῦ πατριαρχεύσαντος Φωτίου μετέπειτα 

Ἁ 3, 2 , Ἁ Ἁ ,ὕ 4 , 43, ἃς Ὁ“ , 

τὰς ὄψεις ἐπέβαλον, καὶ τὸ πυρίκαυστον ἐκείνων ἔϊνων, καὶ ὅσα μοι τούτοις 

διείληπται, ἐναγκαλίσασϑαι μᾶλλον ἐπηυξήϑη μοι τὰ πρὸς ἕνωσιν ἀποχρών- 
θ ́, Ν { “δ »“"Ἢ δ 7 Ἂ Ἁ 3 ’ὔ ΕῚ 

τως, μαύῦοντι τὴν ὁπὼς παρεισεθόυ τῶν σχαν αλων ἐπιφορὰν εκ φιλαρχίας αρ- 

ξαμένην, καὶ εἰς λόϊους ἐκκορυφωθεῖσαν φιλονεικίας μαχίμου καὶ ἔριδος" ἐξ 
Ἵ Ἁ »“" "»" 

ὧν καὶ τὸ προσεσχηχέναι τοῖς τῶν πατέρων ῥήμασιν ἀναχθεὶς, τούτοις τελεώ- 
“ὦ“᾿ “ 

τερον ὁδηγεῖσϑαι «πρὸς τὴν εἰρήνην ἐγνώρισα" τούτοις χαϑαρώτερον ἑωράχειν 
᾿ δ᾿ ον 2. ) . ς , ν ΄ , ἢ , ᾿ 

πρὸς αὐτὴν ἀνάγεσϑαι τὸν αἱρούμενον" τούτοις χατειλήφειν ἐδράζεσϑαι τὸν 
ΕῚ , ᾿ Ὰ Ἁ Ἁ ᾽ 9) ᾿ Ψ ᾿ “4 ἰψὸ [ἡ » 

ἐθέλοντα: οἵ δὴ καὶ πσαρίτωσαν ἄρτι χαι λεγέτωσαν τὰ αὐτῶν, οασως γνοιεν 
ς ἦν. Φ “Ὁ Ἀ ἐδὲ ε »“ 7, ᾿ - ΕῚ , τ , 

οἱ μεθ᾽ ἡμᾶς παρ᾽ ὧν ἡμεῖς διεγηγερμένοι, καὶ οἷς ἀριδήλως ἐρηρεισμένοι 
»-“»“ -“ Ἁ 

τὰ Ἰῆς ἑνωποιοῦ μοίρας ἐπρεσβεύσαμεν καὶ πρεσβεύομεν καὶ πέρας, ὅπη πρὸς 
“Ὁ "“᾽ 7ὔ ς ᾽ὔ 3 ͵ Ν 5 7 

ταῦτα τοις λογικώτερον αντικαταστασιν ἐξεκυλύσπη σὸ ἐθελόκακον. 

λε΄. Πρῶτος μὲν οὖν ᾿Αθανάσιος ὁ πολὺς (ἵν᾽ ἐκ τοῦ τῶν ἱερών δομάτων 
΄ ,ὔ Ἁ Φι ὃ -Ὁ“ , 5 “Ὅ 7ὔ "ἢ ᾿ ν ΄ 

πρώτου δεμελίου, καὶ ἀῤῥαγοὺς χρυσέους εὔὐτυχει "αλάμῳ κατὰ τὸν εἶσον- 

τὰ ἢ κιόνας ὑποσϊήσωμεν) ἐν Τῷ λόϊῳ ὃς ἐπιϊέϊραπΙαι ἔλεῖχος ὑποκρίσεως Ἴῶν 

περὶ Μελήτιον καὶ Ἐὐσέβιον, οὗ ἡ ἀρχὴ, ἄνθρωπος καθ᾽ ὁμοίωσιν ϑεοῦ Γέῖονε, 

φησίν ““ἦν δὲ ἀδύνατον ἐν τῇ τῆς Τριάδος δόξῃ τὸ πνεῦμα δοξάζεσθαι μὴ 

558. σα, 486 πλΌ]1α ἃ τι} 18 'π στα απὶ ρΑιΡΙ ἈΓΟΠ]ΘτῚ ΒΌ]Ϊπγδ 18. αἰνογβὶβ [ΘΠ ρουΪ- 

Ῥὰ5 δοία βυῃΐ; ἃ 4υΐθαβ ποὺ Ῥᾶποὶ [οβιἹπηοπί απ 4Ο 6. 5ογΙρίο θχαραῖαμι ἱπιροίτἃ- 

γαπΐ. Ηἰβ ἴα δχδιηῖπαῖβ δὲ ΡΟ] οα ἴῃ ᾿ὰο6 ΟἰϊαἀἸοα} }5., Π1Π}] Ἰᾶτη ΠΟΥΪ τὶ Υ]5ῈΠῚ 

οβδί, 8ἱ δαἀπηιτταῖαν ἴῃ βδογὰ σαοσιθρ αἰρίνομα Ῥαρὰθ ἰαχία ΡΥ Ϊβοαη ΠΟΤ πὶ ΟΟΙΏΠΊ6- 

τπογδῖῖο ; οἱ δὶ υϊᾷ το! χασπι δὶ οοπ του υΒΟΓαμη. ΟΔΡΙ ]ΟΡαπα., δὰ ροϊ Ποαπι οοη-- 

οἰΠἸαϊϊοποην ἀοαποαϊαν, ΘΟ ΠΟ πΘ δο αἰγ  αβπ6 σϑη 85. ρΓασπηδίίοθ οἰϊδβοϊα. ῬΟΡΓῸ 

Πᾶθο 6δὸ Προηϊίαβ δα πηϊϑὶ, ροβίαδπι ῬΈΟΙΝ ραϊνίάγομθ γοθα8 πιθηΐθιῃ Ἰηἰθηάϊ, οἱ 1]- 

αὶ σΟπι Βαβι Ο ποτὰ ΘΟρηονΐ,, οἱ αποίχιοι ἅ]1ἃ ταὶῃὶ οοπιρογία ἔπθγιηῖ ; ἴππο ΠηΔΡ]5 

ταΐῃὶ οαρί ἀϊτα5. ογουὴ Δ πἀπίοηοπι δοοθάθηὶ., Ῥγδθβθυ πη σπᾶγο αποά ΒοΔ ΠΠΔ]ΟΓΕΠῚ 

ἰηνθοῖῖο οχ ἀμ ἰοπθ οοθροῦῖ, οἵ ἴῃ υϑῦθὰ τίχοβα θραρουϊξ οοηϊθηιίοπἶβ ἀίψαρ αἱ- 

βοογαϊαθ. Ππᾶθ ΘρῸ ραϊναπι ἀἸοι5 Δ ΘΓ ΓῸ ΘΟ ]5115, ἃ Πἰ8 ἀθηῖααθ δα Ρᾷοθηι ΠΊΘ 

ἀδάνιοὶ οορπονῖ; ἃ} 8. ῬΌΡΙα8. Ὑἱαϊ τὴθ δά 1Πᾶπὶ ἰγὰῃϊ Βροηϊαπθαπη ; 80 ΠΪ5 ἰπ|6]]οχὶ 

πιθᾶπι ΓΟ γτατὶ νοϊπηίαίθπη, [511 ΘΡΡῸ (ρα Γ65) ἴῃ πηϑαϊαπη ργοάθαηΐ; οἱ ργορυΙΠι 

βϑηϊθηϊτίατα ἀϊοδπῖ, αἰ ροβίουὶ ποβιγὶ ἃρποβοδηΐ ΧΙ ΒΠδ πη ΠΟ. Θχοίίαι], Οἱ ἀ.Π υϑη8Πὶ 

ΔΡΟΓΐΘ ΘΟῊ [ἰ81], ὉΠΙΟΠΪΒ. ρΑΥ 65 'Βθου 1} ΒΌΠ.Π8. δὲ ΒΘΟΌΪΤΉῸΝ : ΡΟΒΙΓΘΠΊΟ ἀαοπιοθο 5, 4υἱ 

ΘΠ Π 5. Ηἷβ σοθυ5. σομ Ρ ἀἸσαθαηΐ, ἀρβίογβα 511 γοϊαπίαγία τηδ! ἰὰ. 

8ὅ.. Ρεΐπητβ ἰἴδααο ργδοβίαῃβ ΑἸ Πα παβίαβ (αἰ οχ Ὀυϊπιαγία οἵ ἱπηΠΊΟΒΠΠ1 ΒΔΟΡΟΡΌΙΩ 

ἀορπιαΐτιπι ᾿αθὶ δαροὰβ θθαΐο {ΠΆ] πιο, αἵ αἷξ 1116, ΘΟ] μη Πὰ5 Βα ΠΟ Δ Π)118) ἴπ. ΒΘΓΒΊΟΠΘ 

αὶ ἱπβου ᾽ τ ΤΟρΡ ΘΠ μβῖο βἰ πη ]α ]Οηΐ5 ΜΘ] 611 οἱ ἘΘΒΘΡΌΙΪ,, ἀαὶ Ἱποῖρὶξ : μοπῖο δὰ 



ΗΙΘΤΟΒΙΑΒ ῬΟΘΜΑΤΙΟΛῈ ΠΙΒΕᾺ 1. 19 

» »"»ὭΣ »“Ἢ -“ 9 ϑῳ ΑῚ ε ’ 

ὁ προοδιχώς ὃν ἐκ Θεοῦ δ υἱοῦ, ἀλλὰ «ποιητικῶς ἐκ ϑέου γεγονὸς, ὡς δλέ- 
ςς Ἁ 

Ι͂ουσιν.;, Ἔν ἢ ἐκτίθεται διαλέξει ὀρθοδόξου καὶ μακχεδονιανοῦ, φησὶν" "ἐὰν 

οὖν δειχϑῇ τῆς αὐτῆς εἶναι φύσεως καὶ ϑεότητος τῷ υἱῷ χαὶ τῷ πατρὶ τὸ 

, πνεῦμα, τὸ ἐξ αὐτοῦ τοῦ πατρὸς διὰ τοῦ υἱοῦ ἐχχυδϑὲν, καὶ προσχυγητὸν 

... ἀφοδειχθήσέϊαι.,, Ὅ τὴν θεωρίαν οὐρανομήκης μέϊας Βασίλειος ἐν ἑνὶ τῶν 

χεφαλαίων, οὗ ἡ ἐπιγραφὴ, διὰ τί μὴ καὶ τὸ πνεῦμα υἱὸς τοῦ υἱοῦ, φη- 

σίν “““ὅτι οὐ διὰ τὸ μὴ εἶναι ἐκ ϑεοῦ δὲ υἱοῦ, ἀλλ᾽ ἵνα ἡ Τριὰς μὴ πλῆ- 

»ν ϑὸς ἄπειρον νομισθῇ, υἱοὺς ἐξ υἱῶν ὡς καὶ ἐν ἀνθρώποις ἔχειν ὑποπτευ- 

ϑεῖσα.., Καὶ μετ ὀλίγα “ διὰ τοῦτο τὸ μὲν ἐκ ϑεοῦ τὸ πνεῦμα εἶναι, 

, τρανῶς ἐκήρυξεν ὁ ἀπόσϊολος λέων “ Ἰὸ πνεῦμα Τὸ ἐκ Ἰοῦ θεοῦ ἐλάβομεν' 

., καὶ τὸ δὲ υἱοῦ πεφηνέναι, σαφὲς πεποίηκεν, υἱοῦ πνεῦμα ὀνομάσας αὐτὸ, 

., καϑάπερ ϑεοῦ" καὶ γοῦν Χριστοῦ προσειπὼν, καθάπερ καὶ ϑεοῦ πνεῦμα ὡς 

., τοῦ ἀνθρώσου.,, Ὃ τὴν κλήσιν ἁρμοζόντως τοῖς ἔρίοις λαχὼν Γρηϊόριος ὁ 
ϑαυματουργὸς ἐν τῷ λόϊῳ, οὗ ἡ ἀρχὴ, ἔχθιστοι καὶ ἀλλότριοι τῆς ἀποσῖο- 

λικῆς ὁμολοίας, οἱ τὸν υἱὸν ἐξ οὐκ ὄντων λέϊοντες, φησίν" “ἀϊεννήτου μέν 
.. ὄγγος τοῦ πατρὸς, [εννηθέντος δὲ τοῦ υἱοῦ ἐκ πατρὸς, τοῦ τε πγεύματος ἐκ 

ΕΕῚ 

3») 

- 

3} 

“« 

"-“ ΄ “ ν Ν »“ο“ “: 7 

..» τῆς οὐσίας τοῦ πατρὸς δὲ υἱοῦ ἀϊδίως ἐχπεμφϑέντος.., 
Ὁ ᾿ , »" - ,ὔ 

λς΄. ᾿Αλλὰ τί ταῦτα τάχα ἄν εἴποιεν, οἱ τῶν ἡμῖν ἐχϑραινόντων ἀντι- 
7 Ἁ Ἁ Δ 93᾽᾿ δ Ἁ 5 , 

ποιούμενοι, πρὸς τὴν ἦν ἔθεσθε μετὰ Ῥωμαίων καταλλαγῆν, ἐκπορεύεσθαι 
3 “᾽ἱ͵ι͵ις,ν"ν , ᾿ » . ἢ ᾿ , τι, νὰς. πὸ Ὁ 

χἀκ τοῦ υἱοῦ κηρυττόντων τὸ πνεῦμα 7ὸ ἅΠιον; ὦ βέλτισϊοι, ἡμεῖς ἐκ Ἰοῦ πα- 
Ἁ 5 ΄ὔ Ἁ ὔ ᾿", ἢ δ δ ΄ ἰδ , ᾿ ,ὔ 

τρὸς ἐκπορεύεσσδαι τὸν σαράκλητον δόγμα παραδεδομένον εἰδότες καὶ στέρ- 
»" “Ἢ εἴ »Ἥ ΄ Ά “ ᾿ 

γοντες ὡσαύτως ἐξ αὐτοῦ φυσικῶς καὶ οὐσιωδῶς ὑπάρχειν καὶ πηϊάζειν, καὶ 

5. Π}}Π Πα ποτὶ Ποὶ [αοίτι5. οδὲ;, αἷΐ. « Εγαϊ δαϊθπὶ ἱπηρΡ Οββι Β116 ἴῃ ΤΙ ΠΙ 4115 Θ] ουΐα 5 1-- 
» ΤΙΓὰπ| Θ]ΟΡΙ ΠοαΓΙ,, δὶ πὸ ργοοθᾶάθγοι οχ Π60Ὸ ρὸν ΕἸΠπλ, 56 ογθαΐυγα Ποὶ θββοῖ, 

» αὖ 1811 ἀϊοιπῖ. » Ταμπι ἴῃ ἀἸαΙοσο οὐ ποάοχὶ οὰπὶ τηϑοθάομῃίαπο αἷϊ. « 51 δῦρὸ 66-- 
» ΤΠΟΠΒΓΡΑ ΙΓ οἰ 546} 6556 παΐαγαθ δ αν ηἰ 118 οαπὶ ΕἾΠΟ οἱ Ῥαῖγο ϑρί γα πὶ, «αὶ 

» ΘΧ ἴρ80 Ραΐγθ ρϑ ΕἸ] πὶ ΡΓΟἰ 8118 δϑῖ, 15. ΔάΟΓ 118. Ταοα 6. οἱ οο θη πι8 ΘΟΠΙΡΙῸ- 
» ΒΑΡιαν..» ΠΙῸ δὐΐθτη 4υ] ΘΟὨ ΘΙ] αἰ οηΘ ἀΒΖαΘ ἴῃ ΟδΘΙ ατὴ Δἀβαγρὶς πηᾶρηι8 Βαβ,-- 

1π18 ἴπ ὯΠῸ ΟΔΡΙΤ]ΟΓΤη., οὐἱϊ {{{} 8... ΟΡ ΠΟῚ Οἰΐαπι 5 ΓΙ π5. δὶ: ΠΙΙὰ5. ΕΠ, αἷΐ. 
« Νοη αποά ποη 511 οχ Πθ60 ρον ΕἸΠ πμπλ, 56 πὸ ΤΥ 45 τ  ἰἀο ἱπἤηϊΐα ΓορΡαΐϊοίαν, 

» 51 ΠΠῸ5. οχ 1118, υὧὐ ἰμΐοῦ ΠΟΙ ΪΠ65 ἀβανθηΐϊϊ, ΠΟΥ. ΘδΠ ΒΕΒΡΙΟΘπλ". » ἘΠ Ῥάμ]Ὸ 

Ροβῖ. «Ουδιοθγοπὶ ρα οχ Πθὸ αυϊάθπι 5ὶῖ βρί γί᾽5., πηδηϊοβῖθ ργαθάϊοαν! ἀροβίο- 

» 108 ἀἴοθπβ : ϑρινγιἴαπη., ααἱ οχ 60 δβῖ, δοοθρίπιιβ.» Εὲ οχ ΕἸ]1ο οἰ] β᾽556., ρϑυβρὶ- 

» σαππὶ ἔδοϊὶ ἀἰοθπᾶάο ᾿ρβαηλ ΕἾΠῚ ϑριγι απ, φαοπηδατηοάμππι Ποὶ ; οἱ τηθηΐθπι ΟΠ 81 
« ΔΡΡΘΙ]ΔΠ60 ; αἱ οἱ Ποὶ ϑρί γι ταπι, φαθιηδατηοάμμι Πουαϊηΐβ.» Ουἱ ἃρποιθηῃ ΟρΟΡΙθι8 
5015. ΘΟΠΥΘΏΪΘΠΒ ΒΟΥ ϊι5. οϑὲ ΟΤΘΡΌΡΙ 8. {παππᾶ ϊ ΓΘ .Β. π΄ ΒΒΓΙΏΘΠΘ., ΟὨἶπ18. Θϑὲ ᾿αἸ ΠἸ0η]: 
1 65} 155 πὴ} δὲ Δ ροβίο! θα σομ Θββίοηθ 4] ]Θηἱ, φαὶ ΕἸ] πὶ ὁχ ποῦ οχἰδη!θι5. οὔ απὶ 
ἀϊουηΐ, βῖο αἷϊ. « τὴ ἱΠρΘη 8. 511 Ῥαΐθν, σϑηϊτβ δὶ: ἘΠ] Ἰὰ5. οχ Ραίγο, οἱ ΒΡ ΡΙΓΒ 6Χ 
» ΡΑΙΓῚ5 Βα δι δηϊία 55: ρθι ΕἸ]. πὰ ΒΘ [ΘΓ Δ 16 ΘηἾ 8118. » 

36. Αὖ' οπίπη ααϊὰ παρὸ ( ἀἴοθπὶ [ουίαββα δἀνθυβαπίοβ ἰηϊπηϊοὶ ποϑιγὶ ) δα Π]Δπὶ 
ἀυδπι οαπὶ ἈΟπιδηΪ8. ἔθοἰβι 15 ΘΟ ΠΟΙ ΠΑ ΙΟΠθπι 7. αἱ οχ ΕἸ]ΠΟ χαοααο ϑρί γί αι βαποί πὶ 
6586. ργαθαϊοληὶ ὕ Ὁ οριἱπηὶ δ ΝῸΒ αυρα οχ Ῥαΐγθ ργοσθᾶδ! Ῥαγδοὶϊαβ., ἀοβιια 6580 

8 

οοὰ. {, 21. ἃ, 

ἘΠ ΟἿΟΣ, ΠΠ. 12. 



Ἱ}}}}} 

οοά, ζ, 21, ἢ. 

δ0 ΘΕΟΚΘῚΙ ΜΕΤΟΘΗΙΤΑΕ 

σ᾽ Ἁ ΦΘ ,ὔ ᾽ὔ 

ἀναβλύζξειν, καὶ ὅσα λοιπὰ τοῖς ϑεολόγοις ἀνδράσιν εἰς παράστασιν ἐλήφθη 
' “ , »“» " Ύ 

τῆς ἐκ ππατρὸς ἀϊδίου «ροόδου τοῦ πνεύματος, εἴτ' οὖν ὑπάρξεως, ἢ χκαὶ ἐχ- 

φάνσεως" οὐδὲ τὸ διὰ τοῦ υἱοῦ φυσιχῶς ὑπάρχειν, ἀγνοούμενον ἡμῖν ἐγεγό- 
Ἁ 4“. ᾿Ὶ “ , ΩΣ 

νει, ἀλλὰ καὶ τοῦτο πρὸς τῶν ϑεοσόφων «“σατέρων μυηϑέντες τρανῶς, ἔτί τε 
᾿ 5 ,ν "} ᾿ » ῃ . ὦ “ , δὲ εν» δ “ 

τὸ δ αὐτοῦ προϊέναι καὶ προχεῖσθαι, καὶ ὅσα τοιαῦτα τὴν δὲ υἱοῦ δηλοῦσι 
-“᾽ ΄ὔ 4 «' 5, ᾿ τοῦ ἁγίου πνεύματος ἀΐδιον πρόοδον, εἴτ᾽ οὖν ἔχφανσιν, ἢ καὶ ἐχπόρευσιν, 

΄ ;ὔ ΝῚ Ἀ " “᾽7΄ 

ἠσπασάμεσα τε καὶ ἀσπαζόμεϑα" καὶ πρὸς τῶν αὐτῶν θείων διδασκάλων ἐν- 
""-" ’ὔ “ ΝῚ »" “«-»- 

τεῦϑεν ὁδηγηϑέντες, εἰρηνεῦσαι μετὰ τῆς ῥωμαϊκῆς ἐκκλησίας ἠρετισάμεϑα, 
μὲ Ρ' -“ 

οὐχ ὅσιον κρίγαντες, ἐν οἷς ἡ τῆς σημασίας εἰλικρίνεια τὸ σύφωνον παριστᾷ, 

διαμάχεσϑαι" εἰ γὰρ τὸ δὲ υἱοῦ φυσικῶς καὶ οὐσιωδῶς ὑπάρχειν τὸ πνεῦμα 
᾿Ὶ [ ’ ΕΣ -“᾽ 3 Ὁ. δ... “Δ Ν δύ » ’ » 

τὸ ἅγιον κατέχοντες ἀσφαλῶς, οὐ παρ᾽ ἑνὸς ἢ καὶ δύο τῶν ϑεηγόρων τῆς 
»"Ἢ ,ὔ “Ἢ .» ἀληδϑείας ὑφηγητῶν θεολοηθὲν, ἀλλά παρὰ πάντων ἁπλῶς" εἶτα συντρέχειν 

» [2 " »"»" 

τῷδε τὸ παρὰ Ῥωμαίοις, ὡς ἔφημεν, κηρυττόμενον, πρὸς τῶν αὐτῶν διδαχ- 
ϑέντες, τὸν φίλιον προειλόμεθα, τί τῶν ἀτόσσων διεπραξώμεϑα; Οἶδα μὲν 

οὖν οἶδα, ὡς πολλῶν ἂν ἡμῖν δεήσει λόϊων πάσας χαϊὰ μέρος διαλαβεῖν Ἰὰς 
“Ὁ ᾽ὔ Ἁ ΩῚ ᾿Ὶ ᾿ς ε φὦ ἰφο φΦ Ἁ Ἁ Ὁ ᾿ “Ὁ ᾽ 

τῶν παϊέρων φωνὰς, αἵ 1 δὲ υἱοῦ συνιστῶσι σαφώς, καὶ τὰς ἐπ᾽ αὐταῖς ἀν- 
θῃ ,ὔ 4 Ν 3 9 Ἁ ι ἢ “ 9 δ ῃ ,ὔ ᾿] Ὁ Ι τιθέσεις, ὅσαι Ἰὸ κατ᾽ ἀρχὰς παρὰ Ἰῶν ἀντιδιατιθεμένων ἐπιπλακεῖσαι κατήρ- 

γηνται" ἐφ᾽ ᾧ καὶ τὸ διελθεῖν ὁλικῶς ἀμφοτέρας ἀφέντες, ἐκείνας τό [ε πα- 
“ “Ὁ ’ δ ΄ ῃ Ἁ 2 ι [ Ἁ 5 ͵ , 

ρὃὺν τῶν χρήσεων διαληψόμεθα, τὰς αὐτολεξεὶ χεχτημένας τὸ ἐχαορεύεσθαι 
» ἕΨ »-» »- 

τοῦτο γὰρ ἴσασι πάντες ἀεὶ περιζήτητον εἶναι τοῖς πρὸς ταῦτα διαϊωνιζομέ- 
"“ο "Ἢ ᾿Ὶ 7 ᾿, 

νοις, ἅτε προφάσεις σπάσας περιαιροῦν διαφόρων ἑρμηνειῶν, καὶ μόνην ἀποί- 
ν ς -“ “ κ 3 ΄, εν ἢ ͵΄ ΄ ΡΩΝ, ἐν 

χιλὸν καὶ ἁπλῆν φυσικῆς καὶ οὐσιώδους ὑπάρξεως παριστάγον σαφήνειαν" εἰ 

βοϊθπίθθ, ραγι ΘΓ αΘ Δα πα 6 η168 ΘΧ ἴἰρ80. 6588 παῖ γα [6 δὲ Βα βίη 1} 116, οἱ βοδί σῖγα 

80 ἀογίναγθ, οἱ χυοίϊχιοϊ ἃ]1ὰ γοοάθα]α ἱπθο]ορὶ Ππομπλΐμθ8 ἀβαγρᾶπὶ 46 ἀθίογπα ϑ8ρ1-- 
ΕΙϊὰ5 Οχ Ῥαΐγθ ῬγΟΟθββίοπμθ, βδῖνθ δχἰβίθηϊϊα., βῖνθ δἰΐατη δ] βίη : π {Ππῶὶ φυΐάθπι 
Ἰρπογᾶπηι8, συ μὲν ΕἸ απὶ (ποῖηρα 14 4αοααθ ἃ ᾿μθο]ορῖβ ρα 8. ΠΙαυϊάο οάοοι!) 
ἰάθμυ ργονθηϊαὶ οἱ οἰϊαηάαϊαν; οἱ χαοίχψαοι Παϊαβπιοα! Ὑοοαθι]α βαποῖϊ ϑρ γα. ἀ6- 

. ποίδηϊ δϑίθγ δ πη ῬΓΟΡΓΟΘΒΒΙΟΠ6Πὶ βῖνθ δα 5 μι ΘῚ., Δ. βί πη Δ ΠῚ} {{ΠπηιΒ486 ; ἰΒάθπ- 
416 αἴνῖ5 πηδϑίβεγ]β ἀποῖθι8, Ρδοθηη οαπὶ ΓΟμηὰ πᾶ ΘΟΟ] Θβὰ δ] ορῚ ΠῚ5.; μα ῥ᾽ αΠὶ 6856 
ἱπαϊοαπίοθ, ὑὉ]1 β᾽ρηϊ πο ἃ Ρογβριοαϊ 8. ΘΟΠΟΟΓ πὶ βαδᾶθὶ, 1Π1Ὸ ἀθρυρμαγο. Νάπι, 

51 αὐ ρον ΕἸΠ πὶ παίαγα! οῦ οἱ Βα θβί πε 1} 116 οχἰβίθγα ϑρὶ γι απὶ βαποίαμη. ἰαΐ6 ογοάᾶ- 
Ἰη115, ἴᾷ ποη ἃ ὑπὸ γ8] ἀποθυβ αἰνίπογαπι Ὑϑγϊα115 ἱπιθγργοίαπι ἀϊοίαπι ἱΠμΘο]ορίοθ 
οδὶ, β6ἀ Δ0 οπιπίθαβ; οαπηψαθ Πυΐς οοπβϑηιαϊ, Ἰά φαοᾶ οιϊηδηὶ ργδθάϊοδηϊ, αἱ ἀϊχῖ- 
Τ8, Π05 «υϊάθτῃ 6Χχ βαϊγα μη τηδο βίθυῖο ἃμη] οἰ πὶ οπῃ 11118 δι ρ]θοίθηο,, φαϊὰ Δ}Ὁ- 
ΒΓ δορί πηιβὺ ϑοῖο Θαυϊάθπι βοῖο, Ἰοησῖβ ΟΡῸΒ [ὉΓΘ ΒΘΡΓΙΏΟΠΙ 8, 81 οαποία 51η6}}1ὰ- 

{{πῈ ῬΑΙΓα ΠῚ ΘΠ ΠΊΘΓΆΓΘ ὙΘ]1Π}118 αἰοία., 4886 ΡΓΟΟΘΘββϑΙΟμΘ πὶ ΡῈ ΕἸ] τὰ σοι ργοδηΐ ; 
βία! αι6 σΟΠ ΓΙ ΟΙΟΠ68. ἈΡΡΟΠΘΓΘ 4π86 ἰὰπιὶ ἰπΠ46 40 ἱπ {10 ἃ Δάνογβαυβ ὀχοορ αἴδθ 
βιιηΐ οἱ δ]αθογαῖαθ. Οὐδ Ογθηλ πἰγάβα 6 βί τη} Ομ (Θηΐ65, 1118 ἴῃ ργδθβοηιϊὶ ἰδηϊ πὶ 

ποιοῦ ἔαΐ 88. τοὶ θίπλι8 {πα βιγίοιθ δὰ 1ἰτϑγαπι οοπεϊποηὶ ργοοοθββίοποπι. Ηοο οηΐπὶ 

ΟΤΉΠ65 βο᾽απὲ ΘΟΠυϊδι τη ἃ 118 ΒΘΠΊΡΟΓ 588 Τὰ 46 Πᾶὸ τ ἀδοογίαγιιηϊ, οθὰ ργᾶθπ 
τοχίαπι Φαθμ οὶ ρου τηθηβ αἰνθγβαγαμι ἱπἰθΡργοια!ομπ], 5Ο] 6 ΠΟῚ ὙΑΡ ΠΩ 56 

ΒΡ] ΙοΘ πὶ Πα }15 οἱ 5. βίῃ 1815 οχἰβί θη! 86 βἰβίθηβ ΠΟΙ ΙΟηΘηῚ : Φαδταν 8. οᾷπὶ ὨθΠΟ 



ΠΙΘΤΟΝΙΑΕ ῬΟΘΜΑΤΙΟΛΕ {8 ῈῸ 1. 51 

καὶ «νῦν εἰς ὁμωνυμιῶν χαὶ τοῦτο συγχύσεις οἱ ἀπεναντίας σεριτρέψαι διε- 

νοήϑησαν, τὴν ἐντεῦϑεν ἀντισαλαμωμένην σφίσιν ἀλήδϑειαν συγορῶντες χαΐ 

τισιν ἰφιυρέμασι. διανοίας οἰκείας «αραχρούσασϑαι μηχανώμενοι" ὃ χαὶ ἐκ- 

φαντιχώτερον τοῖς αὐτῷ. καταλλήλοις τόσοις εἰρήσεται" γῦν δ᾽ αὐτὰς ἐσὶ 

λέξεων. ϑετέον τος προσεχῶς ὑποσχεσείσας ῥήσεις τὰς πατριχάς. 

λζ΄ Αὐτίκα τοίγυν ὁ κατὰ τὰν μερβκ κόμη μέγιστος Μάξιμος, ἐν οἷς ἐρμ'» 

νεύει. τί δῆτα βούλεται τῷ προφήτῃ Ζαχαρίᾳ ἡ χρυσῆ ἈδΛΝΗΝ καὶ τὸ ἐπὶ 

αὐτῇ λαμπάδιον, καὶ οἱ λύχνοι, Βδνν ““φὸ γάρ πνεῦμα τὸ ἅΓιον ὥσπερ φύ- 

ον σει κατ᾽ οὐσίαν ὑπάρχει οῦ πατρὸς, οὕτω καὶ Ἰοῦ υἱοῦ χατ' οὐσίαν ἐστὶν, 
" " »" ,ὔ 93 ’, 9 ᾿ 

.. ὡς ἐκ Ἰοῦ πατρὸς οὐσιωδῶς δ υἱοῦ [εννηθέντος ἀφράστως ἐχπορευόμενος..,, 
,ὔ ξε ,ὕὔ ΕῚ »"ἪΆ 

Ὃ τὴν “δοϊματιχὴν ἐπιστήμην ἀϊακλυτὸς ᾿Ιωάννης ὁ δασμασκόϑεν, ἐν τῷ τρι- 
΄- "-Ὁ "- "" , 

σχαιδεχάτῳ τῶν θεολοιχῶν αὐτοῦ κεφαλαίων" “τὸ δὲ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἡ ἐχ- 
» Ν » , , - ᾿ 3 ϑις 4 ᾽ 

Ἢ φανϊορικὴ Ἴοῦ κρυφίου Ἴῆς θεότηϊος δύναμις Ἴοῦ παϊρὸς., ἐκ παῖϊρός ἐσῖι. δὲ 
ε» 5 , Ὃ θεῖ. Μ᾿ , ἐν 5 δε Ἰοὺε ἃ »"ὝἭ ΡΥ; 

ν» ὑοῦ ἐχπορευομενῇ.:: ειος Ἰαρᾶσιος ἐν [ἢ προς ἰοὺς ἄρχίέρεις, καὶ τέρεις 
, -“ , “ - Η 

᾿Αντιοχείας, ᾿Αλεξανδρείας, καὶ τῆς ἁΠίας πόλεως ἐπιστολῇ, ἧς ἡ ἀρχὴ, πολ- 
- ᾿ , , ͵ ε ῃ . ᾿ “ - ῃ , , δ 

-λαῖς καὶ μεάλαις προγοίαις κύριος ὁ θεὸς τοὺς τῶν ἀνθρώπων βίους διευ- 

θύνων τε καὶ διεξαάϊων, μετὰ πολλὰ καὶ ἕτερα φησίν “χαὶ εἰς τὸ πνεῦμα τὸ 
[2 Ἁ Φ “2 Ἁ δι ε βῳ,, ἅ ΄, δ 3 Ἁ 0 Ἁ φ ῃ 

,., ἅπιον, τὸ ἐκ τοῦ πατρὸς δ υἱοῦ ἐχπορευόμενον, καὶ αὐτὸ θεὸν εἶναι [νω- 
,ὔ “ ε “Ὁ ’ ὕ Ἁ ᾿] Ἁ “ δι 2 

.ν'ριζόμενον..,. Αὕτη ἡμῖν τρίπλοχος συμμαχία πρὸς ἀποτροπὴν τῶν ἰδίαις ἐπι- 
"»Ὡ Ἄ, 

γοίαις καὶ ϑηρολεξίαις κεχρημένων, χαὶ φανέρωσιν τοῦ «σαντὸς ζητήματος 

ἀναντίῤῥητον. Καὶ ἦν ἂν μακάριον ἀληθώς, εἴ γε ταύτας καὶ τὰς εἰς τοῦτο 
7 ᾿Ὶ “ ,ὔ Ἁ ς “» 9 4 δ ΄ ᾿ Ἁ 

φερούσας λοιπὰς τῶν θεολόϊων φωνὰς ἁπλαῖς ἐννοίαις δεχόμενοι, καὶ πρὸς 

τῶν τοιούτων ἔσειτα διδασκόμενοι, σύμφωνον ὅπως πρὸς ταῦτα τὸ ἘΞ Δν- 

ἰηΐοῦ ΠΟπιοηντηἶὰ5 ΘΟ απ ΘΡῸ ἃ. ρορνουΐογο ἰθηϊδηϊ,, 4αϊὰ ΠΐπῸ ἰπσ] Δ 6 ΠῚ 0505 γ6- 
᾿ῬῬἰταΐθιη ΘΧΒΌΓΡΟΓο σου παηΐ : ἰἸάθοσιιθ ΠΌΠΠ11115 πη 8. ῬΓΟΡΓΙαΘ. ΘΟΠΊΠΊΘΗ 8. ἀθο ΠΡΟ 

1Π|8πὶ πἰξαπίαγ ; αυ86 ΓῸ5. Θυ θη 5 ρΓΟρΓ 5 ἴῃ ἸΟοἱβ ἀϊοοῖαν. ΝΌΠΟ ᾿ρ885 δ ΠῚ 6 ΡΆ ΠῚ 
ῬΟΠΘΓΘ᾽ Οροῦίθε ργογηῖββαβ ἀπάππν ραΐγαμι δυοίου 1685. 

97. Ἐπ᾿ ᾿ααθ 116 Ἰάοπθο ποιοΐπθ Δρροὶ !αἴτιβ Μαχίπηθβ, ΠΡ] ὀχ ραπαὶ αυϊὰ ἀρυά 
ῬΓΡΟΡΠϑίαμη Ζδοπαρίαπι βιρηϊποθὶ ἀαγθαπιὶ ΤΠ ]Ὀγιιπη., οἱ ᾿πηροβίία {ΠΠ1Ὸ ἸαΘογηᾶ, 

οἵ οαπάθαθ, αἷϊ. « Νὰπι βᾶποίιιβ Θρ γ᾿ [π|5. βίοαϊ βααρίθ παίαρα Βα βίη 1 }Π6Ρ Ῥαιγὶβ 
» δβὶ, βῖ0 οἰΐαπι ΕἾΠΠΙ Βα βιδπ 1 }Π16Ρ δῖ, σαδίθηιβ οχ Ῥαίγθ βῃ 5 Δ Π 1 ΠΠ1ῸΓ. ΡῸΡ 56- 

» πἴϊατη ΕΠ ατα ᾿ποίΓᾺ ΠΡ ργοσθαϊξ. » Πορηιδῖίοα βεϊθηϊία οἸαγβ ΟΠ ᾶπΠ68. δ Π18-- 

ΒΟΘΠῸ5. 1π ἴϑγιϊο ἀθοῖμηο {ΠΘΟ]ΟΡΊΘΟΓ ΠῚ. Βαογιιπὶ σα ρ 10. ἰ« Βρ᾽γ [5 νΘΓῸ βαποίπβ, (αΐ 

»- Δγοδηἃ ἀοἰἴαι5. τηδηἰ [Θϑίδη5 υἱγίβ Ῥαϊγὶβ, οχ Ῥαΐγο δδὶ ρὸν ΕἸΠ πὶ ργοοθάθηβ.» ἢὈὶ- 
νὰ ΤΑΓΑΒΙ 5. 'ἴπ βυδ δα Θρίβοοροβ οἱ ργοβ γίθροβ Απιϊοοἶαθ, ΑἸοχαπάνίαθ, οἱ βαποίδο 

Οἰν 1 18115. Θρ βίο, 4ὰδ6 ἱποῖρὶς : τα} }}8 τηαρηΐβαθθ ργουϊ θη 8. οὐ Ὁ]8 ἀοπηΐπαβ ΠΘι15 
Βομληαπη ΥἸΐδ ἢ} ΓΘΡΘηΒ. δὲ βγοβθααθηβ; δὶ, ἰπααδμη, ροβὲ ἃἰ1ὰ τη] α ἀϊοὶς. « Εἰ 
» ἴῃ ϑρίγιπιπὶ βαποίπηι., αἱ ὁχ Ῥαΐγθ ρθὺ ΕἸ᾿απὶ ργοοραϊε ; απ ᾿ρϑπη ρα Θ᾽ ΠΘαπι 
Ἢ 6556 ΘΟ ΠΟΒΟΪΠΊμ8.» Ηδθ0 ΠΟΡῚ8. {γί ρ!6χ δυχ  Π]ατίαπι ἐοθάθγαιο ἃοδὶ, ΟΡ γορϑ!]θη- 
᾿ο5. 608 4υΐ βγΟρΡΙ 5. δηΐπηΐ του 85 οἱ νοοα θα] ογπι οαρία Ομ Ἶ θ5. αϊαμίαν., ἃ 486 
δα (οι. ἀθηγαμη (Δ Θβ ΙΟἢἶ5 ἰην]οἴαπι ΓΘ5Ο] αἰΐοπθπι. Αἰᾳαθ αἰϊηαπὶ ἢδ6 οϑίογαθαμο 
ἉΠΘΟΙοθόγηι ἀἰοιίοπθθ δοϑάθην ρου ἰπθηΐθβ., βἰΠΊρ] οἱ δηΐμηο Δ ἰδι15 αἀπιογοηίυν ! 

"» 

οοὰ, [.23, ἃ. 

«ρΡα8ο.ς1Σ.) ς 



οοᾶ, Γ, ἂν ἢ, 

δῶ ΘΕΟΒΟῚΙ ΜΕΤΟΘΠΙΤΑῈ 
“, , Ε] 7ὔ ,ὔ 3. .: .“ ΦΟΙΝ, ὃ Ῥωμαῖοι διαγορεύουσιν, ἀριδηλότερόν ἴε καὶ μάλιστα “σαρ᾽ ἑγὸς τοῦ 

- , » - ᾿ Α “-» 

τῶν ἔγγιστα διαληφϑέντων τριών, ἐξ ὧν οὕτος πρὸς Μαρῖνον ἐπιστέλλει 
, ͵ὕ ΕῚ , ν ΜΝ" -Ὁ 3 ᾿ Ν Ἁ ν᾿» - ε -» Κύρου πρεσβύτερον, οὐ μόνον μεδ' ἡμών, ἀλλὰ καὶ μετὰ τῶν ὧν ἡμεῖς 

εἰς ἑνότητα συνελϑεῖν διετέϑειμεν, εἰρηνεύειν ἠβούλοντο" «ποῦ γὰρ εἰς συγ- 
“Ὡ ἡ -Ὁ ᾽ὔ Ν -»Ἢ : -“ 

χκρότησιν τοῦ οὕτω διατεθῆναι χαϑαρώτερον ἢ σαφέστερον τῶν ὧν ὁ ποιοῦτος 
ὔ Ἁ “Ὁ » "“» 

διαλαμβάνει πρὸς τὸν δηλωϑθέντα πρεσβύτερον, ὡς ἂν τὰ τοῦδὲ τῶν ἄλ- 
, » Στ ὡς , λων “ὡροαναχρούσωμαι; χαὶ τί φησι; “τῶν τοῦ γῦν ἁγιωτάτου Πάσα συν- 

Ἑ Σ ᾿ς 
.» οδιχῶν, οὐκ ἐν τοσούτοις ὅσοις γεγράφατε κεφαλαίοις, οἱ τῆς βασιλίδος 
»» τῶν πόλεων ἐπελάβοντο" δυσὶ δὲ μόνοις, ὧν τὸ μὲν ὑπάρχει «περὶ ϑεολο- 
»» γίας, ὅτι τε εἶπεν ἐχασορεύεσϑαι κἀκ τοῦ υἱοῦ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον᾽ τὸ δ᾽ 

5). ᾿ » , ’ {2 7 δι εἶ , καὶ 
ο λλο ὥεριὶ τῆς δείας σαρκωσεὼῶς ὅτι πὲρ γέγραφε ὀΐχα τὸν κύριον εἶναι 

-» » Ἢ » 
» τῆς τροπατοριχῆς ἁμαρτίας ὡς ἄνϑρωκσον' καὶ τῷ μὲν πρώτῳ συμφώνους 

“ ἢ ΄ .»» παρήϊαϊον χρήσεις τῶν ῥωμαίων «πσατέρων' ἔτι δὲ Κυρίλλου ᾿Αλεξανδρείας 
., ἐκ τῆς πογηθείσης εἰς τὸν εὐαΓελιστὴν αὐτῷ ᾿Ιωάννην ἱερῶς πραγματείας; 

“" --ῸὩὉ "οῸΞ᾿ ὔ "Σ“ὧᾧἷ 

.. ἐξ ὧν οὐκ αἰτίαν τὸν υἱὸν ποιοῦντας τοῦ πνεύματος σφᾶς ἑαυτοὺς ἀσέ- 

.» δειξαν' μίαν γὰρ ἴσασιν υἱοῦ καὶ πνεύματος τὸν πατέρα αἰτίαν, τοῦ μὲν 
Ἂ Ν ; “Ὁ δὲ , Ἁ 5 [4 ς ἥ Ὲ Ἁ δι " " 

»» χατὰ τὴν γέννησιν, τοῦ ὃὲ κατὰ τὴν ἐχσόρευσιν, αλλ ἵγὰ τὸ δι αὐτοῦ 
“., ,’ Ἁ δ' Ἁ Ἂ φφ ει , Ἁ ᾽ , 

.,υ προιεναι δηλώσωσι, χαὶ ταὐτῇ τὸ συναφὲς τῆς οὐσίας καὶ ἀπαράλλακτον 
,ὕ -“»“" {' ς .“. ͵ὔ 5 δ Ἁ “ “Ὁ δ Γέ 

» παραστήσωσι.., Ποῦ τούτων ἁπλοϊκώτερον εἰς παραδοχὴν ὅλως, ἢ διαυ[έ- 
᾿ “ , »"Ἢ᾽ 

στερον: ὁ πάμμεϊας οὗτος πατὴρ, ἐκ πατρὸς δὲ υἱοῦ ἐκπορεύεσθαι τὸ πνεῦ- 
-“ οῈἷ Ρ "»"᾿ , “ 

μα διαῤῥήδην βοᾷ, καὶ τῶν ἐξ ἀμφοῖν ἐκπορεύεσθαι φϑεγγομένων, αὐτὸς 
» “ὦ » ᾿ Ν ῃ 

οὕτως ἀντέχεται χραταιῶς, καὶ ὑπεραπολο[εῖται στεῤῥώς" καὶ ἦν ἂν ὡς ἔφην 

δὲ Πᾶτγιιπὶ ΘΟΠΒΟΠΔΗ ΠῚ οαπὶ 11ἃ ἘΧ ΑΜΒΟΒῦΒ Φαᾶτη Βοπηδηΐ ρτοπαποίδηϊ, ἃ ρΑἰΡΙ θι8 
ΘΟΠἸβοθηῖ88., ΟἰαΡ 5. ἰἄπιθη ἃ Π0 ῬΓΔΘβΟΓ ΠῚ ἔσαν. ΠΠ]ΠΟΡιιπὰ ΓΔ Πἃγ (108. ΠΌΡΟΣ 

ΠΟΙΆΪΠΑΥ 1118. { οϑὲ θηΐπὶ ῃΐο χὰ δα Μίαγίππιπη ΟΥρυὶ ργοβθυίουαπιὶ βου θ] 1} ποη πὸ- 

Ὀίβουτα βοϊαπι, 56 οἵ οὰπὶ 1118. αΙ θβοιπη ΠῸ5. ΘΟΆΙΘΘΟΘΓΘ ἀθογου  πΊι8., ῬδΟΘΠῚ γοῖ- 
ἸΘὴῖ ΘΟηβουναρο ἢ Οα]α ϑηΐηι οἰαγία5. δὰϊ ον! ἀθη 8 Δ ΘΟποογαἴᾶπι βιϑθημλπι, ααᾶπιὶ 
Πα ᾳυδθ ἰβίθ δὰ ρνγδθάϊοϊαπη βου]: ΡΡΟΒυ ΘΡαπα., αΐ γθΡΡθα οἰιβ ρΓᾶθ οι ῖβ ἃ0 
ῬΓΪπιο Δβορί θαι ὃ Οὐ ΘΓρῸ 11 « ΗΟΑΙ ΘΓ Ι βαποι βίη Ῥαραᾶθ βυποάϊοαβ ΠΕ Οτὰβ. πο- 
» αυδαθδμη οαπὶ ἰοΙ Το π., ἀαοὶ 5οΡ ρβἰ5ι15., σα ρ [18 τορίδθ τυ 018 ΟΙ ΘΓ. Τοοορῖς; 564 
» πὶ ἀποθτι5 ἰαπἐ μη μ] 00, ἀαοΡαπι ἃ] Θγαπι ἱπθο]ορίοιιπι δδῖ, «πο ποῖηρα αἰοὶϊ 
» ΡγΟοράογο οἰϊδηι οχ ΕἾΠΟ ϑρίγαπι βαποίαπι ; ΑΙ ΓΘΓιμα δὲ 46 ἱποαρπαίίοηθ, ἰπ {80 
» ΒΟΡΙΡΙΕ, ἔαϊβδο ἀΌΒα 6. ΟΥΡΊ ΠΑ] ρθοοαϊο Ποπηΐπιτα ἴῃ μαπηδηἰίαίθ, ἘΠ Ῥυϊουὶ χυϊάθπι 
» Οδρ᾿ α] 0 ΘΟμΒΟΠα5. ΡΓΟΐΘΓΘ θδηΐ ΤΟΙ ΠΟΓαμη Ραϊγαην διοϊου [αἴ685., ἰϊθιηααθ ΟὙ] ἢ 
» ΔΙΘχ ΠΡ πὶ οχ Θ᾽ θΟΓα 15. Δ 60 ἴῃ Θνδηρο! βἴαπι ΟΠ ΠΠΘ ΠῚ 580 Γ}5 ΘΟΙΏΠΊ ΘΠ ΑΓ 5; ΟΧ 
» 4Φυϊθαβ οβίθπθθαηΐ πο 56 ἔασον ΕἸ] ατα ϑρΙΓΙ ΓΒ ΘΔ ΙΒ8ΠῚ ; ἴθ ἢ ΠῚ ἸΠΠ8 ΠῚ 6556 50 πηΐ 

» ΕΠῚῚ δὲ βρίγιυ5. οααβαπι Ῥαΐγοη ἢ {Π1π|65 χυϊᾷθηι ΡῈ Ρ φ ποΡα Οπθηι,, Παΐαβ8. ἀυθπι 
» ῬΘΡ ῬΓΟΟΘΘΒΒΙΟΏΘΠῚ ; 564 αἱ γοοα θυ] πὶ ἀθοϊαγαγθηΐϊ ῬΓΟΟΘΘΒΒΙΟηΐἶ8, οἱ πὰαπο Βα βία π ἃ 

» ΟΟΠΙπΠοΐαπι Ρ] ΔΠΘΕ 6. 5᾽ πΆ ]6 πη Δἀβορουθηΐῖ.» Οὐἱᾷ Πᾶο ἀἰοίίοπο βἰπηρ!οῖι5, δὲ 88- 
Βθηϑιι αἸδηἶπθ. ἃπϊ ΒΡ ΘΠ Ιἀἰὰ5 Ὁ Βατηπιιθ πο ραΐοῦ ὁχ Ῥαΐγθ ρὸν ΕΠ απὶ ργοοθάογθ 
δρίξιταπη βαποίαπη ἀρογία οἰαπηαῖ ἢ οἱ 118. αὶ εχ διῆθοριβ ργοοθάθγο ἀϊοαπὶ γἈ}6 
Ραιϊγοοϊπαῖαν, [ὈΓΠΓΘρατι6 θο5 ἀοίδηαίς. ἘΠ αἰΐπαπι φαϊάοπι, αἱ ἀἰχὶ, βοοαπάσπι ΔΙ οΓαμα 
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μακαριστὸν, εἰ κατὰ τὰ τῶν ἑτέρων «πατέρων καὶ ταῦτά δὴ τὰ τούτου θεο- 

χρότητα λόγια, ἃ πρὸς ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν ἐκείγοις ἀποτείνεται νοῦν, τὸ μῖ- 

σος οἱ ἀντικαταστάντες μεταμεῖψαι πρὸς διαλλαὰς φιλίους προΐρηντο᾽ πε- 

πεισμαι Γὰρ ὡς εἰ πρὸς τοῦτ᾽ εἶχον ἐσιῤῥεπῶς, οὐχ ἂν ἐναργεστέρων ἐδεή- 

ϑησαν λόγων εἰς ἁπλῆν καὶ ὁμολογουμένην ἀληδϑείας ἀνάπτυξιν. ! 

τ λη΄ Ἐπεὶ δὲ τὸ πρὸς τοιοῦτόν τι ἐσιδεῖν ὅλως σφίσιν ἀβούλητον, -" 

γὰρ ἀντίϑετον περισπούδαστον, τὸ μὴ μόνον ἡμῖν ἐκπολεμῶσαι τοσοῦτον ἐς. 

νος χριστιανικὸν ἀκατάλλαχκτα, ἀλλὰ χαὶ τοὺς οἰκείους κατ ἀλλήλων ὁπλί- 

σασϑαι, καὶ παρὰ ταῦτα οὐκ ἀδυσώσητον τὸ τὰς ἐκφαντιχωτέρας τῶν λέ- 

ἕξων διαστρέφειν, ἑτερών τε τὸν κατάδηλον νοῦν συνθολοῦν, χαὶ πρὸς τὸν οἷ- 

κεῖον μεταλλάττειν σκοπὸν τὴν σφετέραν ὡς ἂν κακίαν ἐχπλήσαιεν, φέρε τῆς 

ἰδίας ἡμεῖς προϑέσεως ἐξεχόμενοι ἁπλοιχῶς καὶ ἀπεριέργως ἐκ τῶν ἐσιλοί- 

πων, καὶ ἔτι τῆς ἐκκλησίας προβόλων τῶν κοινῶν ἡμῶν διδασχάλων καὶ κη- 

δεμόνων, τοῖς προρηϑεῖσι δείξωμεν ἀκολούϑως σύνδρομον ταῖς αὐτῶν ϑεο- 

σόφοις ὑψηγορίαις τὸ παρὰ Ῥωμαίοις ἘΞ ΑΜΦΟΙΝ σπρεσβευόμενον' δείξωμεν 

δὲ τὴν τοῦ υἱοῦ μεσιτείαν ἐπὶ τοῦ μέσου παραϊαγόντες, καὶ αὐτὸν μὲν τὴν 

ἐκ παϊρὸς φυσικὴν καὶ ἀΐδιον πρόοδον προσεχῶς καὶ ἀμέσως, δὲ αὐτοῦ τ) δὲ 

τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔχειν Ινωρίσαντες, δόϊμα τοῖς ϑεοφόροις πατράσιν ἀρ- 

χῆϑεν δογματισϑὲν, καὶ διευχριγηδὲν καθαρῶς, οὐκ οἷδα δ᾽ ὅπως τοῖς νῦν 

ἀϑετούμενον: οὐ γὰρ ἀπεικός μοι διαπορεῖσϑαι καὶ τεϑησέναι πρὸς οὕτω 

φανερᾶς θεολογίας ἀθέτησιν, ἣν ἔδει τοὺς ἀθετοῦντας δὲ’ οὐδὲν ἕτερον ἢ Τὸ 

μὴ ἐντεῦθεν ἀναφανῆναι τὴν μετὰ Ῥωμαίων ὁμόγοιαν εὐπαράδεκτον, ἐπείπερ 

Ραϊγαπι ἀϊοϊα,, οἱ μυΐϊαβ αοααο ἀϊνίπα οἴαϊα, {αδ6 ᾿ρβίπιθὲ δ ἀπ. Πὴ ΘαΠἀοη 46 56η- 

βπα αἰτίσαπὶ, οἀϊαπι βαπιὶ Δνορβαυῖ ἴῃ ἀπηϊοαπι ΘΟΠΟΙ Πα ΙΟ θη. ὙΘΡΙΘΡΘ γο]αΐβϑοηῖ ! 

Οοηῇάο οηΐπη, σιοά 5δἱ πο δπίπιαμπι ἱπο} παββθηΐ, ον ἀθηιογο οὐ ιοηΘ. ΠΟῚ ἰηάϊρο- 

γοηΐ δ β᾽ Πρ] ]Ο6 πὶ ΘΟΠ Θββαι 6. νου ἰα 158. ΘΧ Ρ] οἰ ΟΠ ΘΠ. 
38. Ναῃμο (4αΐὰ ἰ5ι1 ΠῚ 1] οπιηΐηο μᾶς ἴῃ τὸ ἀϊβοογο νοϊαηΐ.,, πᾶπι ΘΟΠΙΓΑΤΙἃ βϑηΐϊθηϊία 

ΡΙαπθ ῥ]αοδῖ ; πρίυρθ αὐ ποῖ ΒοΪαπι ἱγηρ! ΔΟ  ὈΠ τον Ἰηϊπϊοαπη ΠΟΡῚ5 [αοϊαπὶ [816 πὶ ἰδη- 
[πη 6 ΟΠ ΒΕΔ πᾶτη σϑηΐθπι, 564 οἵ ΠΟβίΓΟΒ ᾿πῖ6 856 ἃγπΊαΐοβ οοτη Π ἰαπί ; ρΓΟρΡίοΓΘἃ- 

46 ποη Ρυάοὶ 605 οἰ αυ ββίπηᾶ ἀϊοῖα ρογνθυίογο, οἱ δ]ϊογιιπιὶ Ζαραι. ΡΘΡΓΒρΡΙ Οσ πὶ 

ΒΘΏΒῸΠῚ ΟὈΒΟΌΓΑΓΡΘ, δίααθ ἃ ρὈγΟργίαπι ΒΟΟραμη ΡΟΡΙΓΆΠΘΓΘ.,, αἱ βαᾶπι ΘΧρ] θδηΐ τηΔ]}1-- 
τἰᾶτα ; ἃθ6 518 ῬΓΟΡΟΒΙίΟ Ποβίγο ἰηβίβίθηϊθβ, βἰ Πρ] οἰ ἴο 80 βίπθ ὉΠ10 ἁγιϊΠοῖο ΟΧ τ ]}- 

4υἷβ ἰΐθπι ϑοοϊθϑίαθ ρει! 8., ΘΟΥαα αΪ Ρ Β4 6. ποβιγὶβ τηδρ βιγἰθ. δὲ Θαγα ΤΟΥ 8. 

ΡΓΔΘαΙοἱἶβ. Δνθυβα 5 οβίθ ἄλγη 8, γθοὶθ ΘΟΏΡΤΌΘΓΘ οαπὶ ΠΠοΡαπι ἱμΘο] ορίοἱβ ργθαϊοᾶ- 
τηθηἴ15. 1Ππἃ φαοά Ποτϊηδηὶ δά ἢ γπιδηὶ Ἐχ ἀμβοβῦβ. Ποιιοηβίγθπηβ ἀαΐθπη ΕἾ] πιθαϊᾶ-- 

ΠΟΠΘπὶ ᾿πἰθΡΡοποηΐθβ ; οἱ ᾿ἰρϑαπι ααϊάθπι παι 16. οἱ βου ρ [ΘΠ ]ΠΠΟΡ. 6χ Ῥαΐγο θΡΓῸ- 
γοηϊθηΐθηι οοηίριια οἵ ἱπηπιθαϊαΐθ: ΡῈ ΕἸ] πὶ ἃαΐθπι οχἰβί θη τα βου ἰγὶ ΒΡ᾿ΡΙ Γὰτ 581-- 

οἴμπι ΟΡ ΠΟΒΟΪΠγ8; ἀορηιὰ 80 1}Π166ὲ δη  αϊ τπ5. ἃ αἰν 15 ρα ΓΙ α5. ργοπαποίαι απὶ οἱ ΡαΓΘ 
Ἔχροβιϊαμη,, 564 πϑβοῖο ψαομοάο ἃ προίθγϊοἷβ ὩΡο ἴα πλ. ΝΟ δηΐπὶ ἀθϑαπιὶ ἃ ἀυθ απο 
Ὧ0 ἀοπλίγδη 40 46 ἴὰπὶ πιδηϊ [βία ἱΠπθο]ορίαθ ἃ ΡΟ] ἴοη6, χαδπι [δοίδπι ορογίοι ἃ ἀ6- 
Ἰφιονιθ8. μα Δ] 1 πὶ ΟἿ) Οαυιβ Π)., πἰἶδὶ αἱ Πἰπο οοηβίαγθι., ΘομοοἸὰπὶ οὰπὶ Ἀοπηδ 8 

1) ὙἹάΘΙαΙ βου θοπάαπι δι᾿ υἱοῦ. 

οοὐ, [. 23, ἃ. 



εθά, {Ἁ, 23, ἢ, 

δλ ὉΕΟΒΟΙΙ ΜΕΤΟΘΗΙΤΑΒ 

.“ ’ 9 ᾽ὔ “Ὁ ,ὔ οὐχ ἔχουσι πατριχαῖς χρήσεσιν ἀπελέγξαι, κἂν μυρίας τούτων στρεβλώσεις 
,ὔ Ἀ ΠῚ 7 -“ ἐπιτεχνάσωνται, ἀνθελέσθαι τὸ δ ὃ ταύτην ἀϑετεῖν χατεπείγονται. ἀλλ᾽ οὐ- 

“ Ἁ Ὶ ᾿] ’ὔ » ἢ Ὁ“ -“" "“" δὲν σφίσι, καὶ τῇ κατὰ Δεὸν εἰρήνῃ κοιγὸν, ἅπαξ χκατὶ αὐτῶν δὴ τῶν διει- , ᾿ “ 5. πν δ κε σον , τ χ τὰ δ᾽ “ τ λημμένων, καὶ τῶν οἰκείων ἀγαῤῥιπίσασι πόλεμον" ἡμεῖς δ᾽ ὅτι μοι τὰ διαγ- 
ψ “Ὁ Ἀ “᾽ ᾽7ὔ ΄ Πλθέντα πέφυκεν ἀχραιφνῆ, τοὺς ἀχραιφγεῖς τούτων κήρυκας παραστήσομεν, 

"ς Ἀ Α "»"» "»" , ᾿ οἱ καὶ προηγουμέγως τὸ πρὸς τὸν πατέρα τοῦ υἱοῦ προσεχές τε καὶ ἄμε- 
᾽ , ω σον σαφηνίσουσιν' εἶδ᾽ οὕτω καὶ τὸ ὑποσχεϑὲν ἐφεξῆς. 

β. 5» -“ " Α ᾿Ὶ ’ λθ΄, Ἢ στεῤῥὰ τοιγαροῦν βάσις τῆς εὐσεβείας, ὃ χλειγὸς καὶ μέγας Βα- 
(Δ, 3 ΄Ὁ δ , “ ᾿Ὶ Δ» ἘΠ ν᾿ Ἂ"  ἶ ᾽ ’ μι ᾿ σίλειος ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν πρὸς Ἐὐνόμιον, οὗ ἡ ἀρχὴ, ἐν τοίνυν τοῖς περὶ 

τοῦ ϑεοῦ τῶν ὅλων λόγοις, φησίν" “ ἀρχὴ μὲν τοῦ πατρὸς οὐδεμία, ἀρχὴ 
᾿ »ὝἪ - - " " » »» δὲ τοῦ υἱοῦ ὁ πατὴρ᾽ μέσον τούτων οὐδέν πῶς οὖν οὐκ ἦν τὸ ἐξ ἀρχῆς, 

ε δὲ 5" 7 ε -“ 2 ᾿ Ἀ 2 ἦν ᾿, Ἕ. ᾿ » Ὁ μηθὲν ἔχων προεπιγνοούμενον ἑαυτοῦ, εἰ μὴ τὸν ἐξ οὗ ἔχει τὸ εἶγαι, οὐ 
, τῷ . τὸ » διασϊήματι ὑπερέχογία ἀλλὰ Ὑῇ αἰτίᾳ πρόίεϊα μένον; εἰ Τοίνυν ἀΐδιος ἡ Ἰοῦ 

ΜΔ ’, -“᾿ »“Ἤ » υἱοῦ χοιγωνγία πρὸς πατέρα καὶ ϑεὸν ἀναπέφανται, τῆς διανοίας ἡμῶν ἀπὸ 
μῳ Ἐπ δὰἋΣ δὲ δ Ἁ “Ὁ Ν 4 ᾽ὔ ᾽ὔ 9 2 ἐδ ΄ » τοὺ υἱοῦ δι οὐδενος κοινοῦ πρὸς τὸν “σατέρα χωρούυσης, ἀλλ᾽ ἀδιαστάτως 

“« Ν », τῷ “σατρὶ τὸν υἱὸν συναστούσης, ὁ μηδενὶ μέσῳ διοριζόμενος, τινὰ ἔτι 
παρείσδ' λί 2 αὐτῶν βλ ἴα ;.. Ἔν τῇ πρὸς τὰ » παρείσουσιν καταλίπῃ πονηρᾷ αὐτῶν βλασφημίᾳ;,, Ἔν τῇ πρὸς τὰς κανονι- 

᾿ Η ἰρὴ φ' νας. Ἀ 6 3 , , 7, ᾿ δε Μὲ 2} χας ἐπιστολῇ, ἧς ἡ ἀρχὴ, ὅσον ἡγιάσε πρότερον φήμη λυπηρὰ, φησὶν" “εἶ 
᾿ ἥν οὰ ἊΡ' τΚν ἢ »“ ἀ σὰ “ Ὁ ον Ὰ δὲ 2 “ »“ »» γάρ ἀνώτερον δεοῦ τὸ πνευμα,, οὐκ ἐκ τοῦ ϑεοῦ" εἰ δὲ ἐκ τοῦ ϑεοῦ, 
“Ὁ ’ , 2 59 ι ὧδ; 3 ᾿Ὶ δὲ ἊΝ δε ΄ »» ὕως πρεσβύτερον ἐστι τοῦ ἐξ οὗ ἐστιν; ἀλλ᾽ οὐδὲ τοῦ μονογένους προτε- 

»» βον' οὐδὲν γὰρ μέσον υἱοῦ καὶ πατρὸς... Ὃ τηλεφανὴς τῶν Νυσσαέων φω- 
᾿ ,ὔ ε ᾿ ᾿ 4 , “ Ἀ δ Ἃ , ΑΓ 5 ᾿ στὴρ Τρηγόριος ὁ πολὺς ἐν ὀγδόῳ τῶν τσρος Εύγομιον λόγῳ, οὗ ἡ ἀρχῆ, 

τ ΠΪΓ6. 6556. ῬΡΟΡΑΠάδΔπ ; Φαληἀοαυϊάθπι θὰπὶ ποαιθιηΐ ραῖγαπι ἀποίου [0015 ἰμη- 
ΡΙΌΡΑΓΡΘ, θυ ϊαμηβὶ βΒοχοθη 8. Πα ΙΟᾺΠ8. δα δαπιὶ ΘΟΠΥΘΙ]οπ πὶ ηἰίδηίαν, 5864. δηΐπι ηΐμ1] 
ΟΟΠΊΠη6. ἢΐ8. Ομ ρᾶρθ Ποῖ, φυληάδοαυϊάθηι οοπῖγα 608 4805 αἰχίπιιβ, οἱ δοηίγα 
Β0Β. ΒΟ]Παπι βυβοθρογαηὶ. ΝΌΡΙΒ. δαΐθπι αοπίδιω δὰ βαπὶ νοῦ, Ὑϑγᾶθθβ ΘΟΡΕΠΊΔΟΠΙ 
ΡΓΑΘΟΟΏΘΒ. ΘΟΓΔΠῚ 5]8[6 1118, 4υἱ ἴῃ ὈΓΪΠῚ8 ΕἾΠῚ οαπὶ Ῥαΐγα ἱπηπηθάϊ αἴ απη ὨΘχαμ Οβίθη- 
ἄθπι. Ποίπάθ δὲ σϑι σα ρῬγΡοπηΐῖβϑα [οἰ ΘΠ. 8. 

59. [βἴτὰν Πρπηὰ 11 Γ ] ρ]οηἶβ Ῥαβἰβ., ΠηΑΘ ΙΒ. οἱ ἱποϊ γίιβ ΒΑΒΙΠπ18., ἴῃ βθοσπαο 
Δάνογϑιιβ ἘΠΠΟΙΛΪ ΠῚ ΒΘΓΙΏΟΠΘ,, Ουΐ8. δὲ ἰηἰἰυτη : ἰῃ ΒΟΥ ΟΠ ἑ 615 ΘΡΒῸ 446 ΟΠ ΠῚ 
Π60., αἷϊ. « Ραϊτῖβ φαϊάθπι ῥυϊποῖρίαπη πΌ]] πὶ, ρεϊποίρίυμ νθγὸ ΕἸΠΙ Ραΐθν, ἱπίου 
» ΒΟΒ. ΠΙΒῚ] πιράϊυμι. Οπομηοο δΡρῸ πο ἔπος 116 ἃ ΡΓΙΠΟΙρΡΙΟ., 4αϊ π}}} Παροὶ 
». ΘΧΟΟΒΊΔΡ116 ἃμ16 56., ηἶϑὶ 1] ΠῚ ἃ {0 οχίβίθηι πὶ μά θ6ὲ., ποὴ αἰβίαηιϊα ἰοπιρουὶβ 
Ὁ ΒΌΡΘΡΔΏΓΘΠΙ., 5604. Οατι8868 ἰδῃίππι ΓΑΙ ΟΠ6 ῬΡΔΘροβί(ππ ὃ 8Ϊ ΘΓΡῸ βθῃηρίἰθγμα ἀρραΓοὶ 
» ΕἼΠῚ οὐπῃ Ῥαΐγθ σοηϊαποῖίο,, πηθηΐθ βο]Ποθὲ ποβίρα ἃ ἘΠΙῸ πα]]Ὸ Ἰηϊογροβίίο πιθαϊο 
». 86 Ῥαϊγθη) ΘΟηβοΘηἀθηΐθ,, οἱ ᾿πβοραγΆ Ὀ ΠΡ Ῥαιρὶ ΕΠ απ οορα]αηΐθ; {αἱ π0}10 ἰη- 
» ΤΘΡΠΊΘΪΟ αἰβιθρ παῖ πιΡ, (δ πῚ ΤΟΙ πιο ΠΟΡα πὰ πλαϊδθ Ὀ]ΑΒ ρθη 6 τ ηα πηι» ΠΟΠὶ 
ἴπ ΘρΡίβίοϊα δ οαποηϊοαβ, πδθ ἱποίρὶξ : «αδηϊαπι ΡΡΪΠΟ ΠΊΟ]Θϑίΐαθ αἰΐι}} {Γ5.18. [ἃ- 
τη8, ΠἸοἰξ. « 81 δηϊπὶ ΔΗΠΧΌΪΟΡ δὲ Πρὸ ϑρίγ8., ἰᾶ πη ΠΟῚ οβὲ οχ Προ. Ομποά 5' ἤθη 
» 6Χ 60, ἀυοπηοᾶο δηιϊψαΐον οϑὲ 110 ἃ 4ιὸ δβϑί ἢ θθᾷ πὸ {{π’ρϑηΐο ααϊάομη ΡΓΙΟΓ 
». Θδῖς ΠΪ}}}} δηΐπι ἰηΐου ἘΠ ατὰ ἂς Ραΐγοιη τηθάϊαπι οί.» ΠΟΠΡΘ ΓΘ] ΟΘἢΒ ΝΎΒΒΘΠΟΓΕΠΙ 
Τα πη ηᾶΓο. Ῥ βία η8 1116 ἀγερογῖαβ ἴῃ οοἴαγο αἄγογβιιβ ΕΠΠΟιΐα πὶ ΒΟΓΙΊΟΠΟ, οὐἶι8 68 



ΠΙΘΤΟΒΙΑΒ ῬΟΟΜΑΤΙΟΛΕ ΠΒῈΠ 1. 55 
ἂρ Η ΔΚ εν “ 

τὰ μὲν οὖν ἰσχυρὰ τοῦ -Ἐὐνομίου τοιαῦτα, Φησιίγ' “ οὐδὲ Ιὰρ ἡ ἄμεσος αὕτη 

., συνάφεια ἐκβάλλει τὴν βούλησιν τοῦ πατρὸς, ὡς κατὰ τινὰ φύσεως ἀγάγ- 

», χὴν ἀπροαιρέτως τὸν. υἱὸν ἐσχηχότος.., Καὶ μετά τιγαὶ “ἄμεσος ἐστιν ἡ τοῦ 

.» υἱοῦ. πρὸς τὸν πατέρα συνάφεια, καὶ οὐκ ἐξωϑεῖται ὑπὸ τῆς ἀδιαστῴτον 

.,. συναφείας. τὸ βούλημα, τὸ τῇ ἀγαθῇ φύσει ἐκτὸς ἐνυπάρχον.".» 0 θεοῤῥή- 

μων καὶ: ϑεσπέσιος Κύριλλος ἐν ἑγὶ τῶν χεφαλαίων. τοῦ πρώτου τῶν θησαυ- 

ρῶν, φησίν᾽ “ γεννᾷ ὁ πατὴρ τὸν υἱὸν ἀμεσιτεύτως.,, Εἰς τὸ ῥητον τὸ, οὗτος 

ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν ϑεὸν, ἐν τῇ ἑρμηνείᾳ τοῦ κατὰ ᾿Ιωάγνην' “ ἀμέσως καὶ 

., προσεχῶς ἐστὶν ὁ υἱὸς ἐν ϑεῷ καὶ πατρί.,, ἘΪς τὸ ῥητὸν τὸ, πάντα δὶ 

αὐτοῦ ἐϊένετο" “'συνεῖναι δὲ Ἰῷ υἱῷ τὸν παϊέρα νοοῦμεν, διὰ τὸ ἀπαράλλακον 

., τῆς οὐσίας" καὶ τὸ ἄκρως προσεχές τε καὶ ἄμεσον αὐτοῦ, πρὸς τὸ ἐξ αὐ- 

.» τοῦ φυσιχῶς προελθὸνγ.,, Ἔν τῷ ἕχτῳ τῶν πρὸς Ἑρμείαν" “ἑπόμενοι τοίνυν 

.», τῇ. τῶν ἱερῶν «πίστει γραμμάτων, καὶ οἱονεὶ τὴν ἀτριβῆ τοῖς σοφοῖς ἀμα- 

.» ξιτὸν διαστείχοντες, δύναμιν τοῦ ϑεοῦ καὶ «πατρὸς αὐτὸν εἶναι λέγομεν 

» τὸν υἱὸν, ἀμέσως τε ἅμα καὶ προσεχῶς. .; Οὗτος ἡμῖν ἔρανος ἐκ πολλῶν 

δόκ εὐαριϑμήτων εἰς τράγωσιν τοῦ ἐκ πατρὸς τὸν υἱὸν ὑπάρχειν ἀμέσως καὶ 

προσεχῶς. 

μ΄. Ἑπόμενον δ᾽ ἂν εἴη τὸ «ανσϑενὲς πνεῦμα δὲ υἱοῦ δεῖξαι τεϑεο- 

λογημένον, ὡς προεϑέμεδπα" καὶ τοῦτο πάντως ἀναμφίλεχτον ἐξ ὧν γραφικῶν 

χρήσεων ἀνωτέρω προδιειλήφαμεν. ᾿Ἐχεῖνο δὲ τούτοις χατάλληλον εἰς διάσκε- 

Ψψιν, εἰ προσεχῶς καὶ τὸ πνεῦμα διηυχρινημένον ἐστὶν ἐκ οὗ πατρὸς, καὶ μη- 
δὲ διαφέρει προσεχῶς εἰπεῖν τε καὶ δι᾽ υἱοῦ, ὃ τοῖς ἐναντιουμένοις δοχεῖ, 

Ἰηϊ πὶ : δὲ να] 14α φυϊάθπη Επποιηϊ ἀγραμηθηΐα ἤᾶθο βαηΐ, αἷϊ. « ΝΌΖαο θηΐπη ἢΠᾶθ0 1π|-- 
» τηραϊαῖα οοηϊαποίίο Θχοϊ παῖς Ῥαϊγῖβ γοϊαπίαἴθπι, «αδβὶ παίαγα!! φυδάδπι προρββιαῖθ 
» ΔΡΒ406 ΠΠΡογὰ νοϊυπίαϊ Π]ΐατι μα ραογὶῖ. » ἘΠ᾿ Ῥάυ]ο ροβῖ. « Ἰπυπηθάϊαϊα δϑί ΕἼ] οὐτὴ 

» Ῥαῖγθ οοηϊπηοῖίο ; ΠΟΘ ἰάτηθη Θχο αἀϊίαν 40 μὰο ᾿πΒΘραγΆ Ὀ}}} σορα]ὰ νο]υηΐαβ, 486 

» Βοπᾶθ παΐῃγαθ 8 οχίγα ἰηθβῖ.» ΠϑΙοαα8 υθηθγαπάπβαυ ΟΥὙγ]] 5. ἴπ ἀπὸ οδρίϊα]ο-- 
ΓᾺΠῚ ὈΓΪΠνὶ ᾿ἐΠΟβαυγογαμι τὶ, αἷϊ. « ἀθπθγαὶ Ῥαΐθν ΕἸ] απ ἱπηπηθάϊαῖο» Ταμπη δά ΠΠυἀ 
αἰϊοΐαμα: ποο δγαΐ ἴπ ργϊποῖρίο ἀρυᾶ Πϑῦτα, ἴῃ Θχρ᾽ παι !οπθ ΘυαηΡ 6} ἸΟΠΔΠΠ8. «ἰΠγη16- 

». ἀἸαῖθ, ἱπααϊξ, οἱ ργοχίπιθ ΕἸ] 5 οϑὶ πη Προ οἱ Ραΐγθ..» Εἰ δᾶ ἀϊοϊαπη : οπγηΐὰ ρῸΡ ἱρ- 

8.π| [αοία δι ηΐϊ « οοδχβίαγθ δυΐθηι οαπὶ ΕἼ]Ο Ῥαΐγοια ἰη 6} ᾽ Ππηι15, ρΓΟρίοΡ Βα θβίδμιϊδθ 

». Ραυταῖθπι, οἱ Ῥγορίθν ΒΔ πη ἱπιηη αἰ 16 οαγα ργουθηΐϊθηΐθ οχ 86 Παίαγα 6 
» ΘΟΠΔΟΓΘη[ δ.» [ἢ βοχίο ουὐπὶ Ηδγπηῖα ἀϊα]ορο: « βΒθααθηΐοβ ἰδ 6. ΒΔΟΡΑΓ ΠῚ. 80} ]- 
ἡ Ρἴαγαγαμη Πάθπη, οἱ «ιδϑὶ νϑῃϊοα!αγὶ βαρ θη Ὑἱὰθ ᾿πβἰϑίθηΐοβ, Π6Ὶ Ῥα ΓῚ5. νἱγ- 

» ἴαΐθηι ᾿ἰρϑυτα ἀϊοίτηιβ 6556 ΕἼ] απ, Ργοχὶπηθ ἰηαδπι οἱ π0}1]0 ἱπιουπιθάϊο. » Ηδθο 

ΠΟΪβ8. ΒΥΠΊΡΟ]α οοηῇὶ οχ ται} 1ϊ8 πθὸ ἔδοῖ!θ πυμη υ ἢ] 115. ποίου [ 05, ΟὉ οβίθη- 

ἀεπάππι ααοά οχ Ραΐγα ργοχίμηθ οἱ ἱπιπιθάϊαϊθ ΕἸ]105 5ἰῖ. 

ἀ0. Νῦμο βϑαυϊϊαγ αὐ οπιη!ροϊθηϊοπι ϑρὶγαπὶ μοῦ ΕἸ] ᾿απὶ αν! τα 18. 6586. οομ- 

Ροΐθιη,, αἱἱ᾿ ργοροβαϊπηυβ, “ἀθηιοπβίγοηι8 : σαοα αυϊάθπῃ ᾿πἀ αι τ 0116 ΠῚ οχ 1Π18 ϑοῦὶ- 
ῬίουΓδΘ ποι οΥ 1} 8., 485 ἰδ Π} Βα ρογα5. σοι] πηαβ. ΠΙᾺ δαίθπι ἢἷβ οδὶ οοπβοηϊα- 
ΠΘῸΠῚ., αὐ ΘΟΠΒΙ ἀΘΡΘΙΊΙΒ 7. Πα πΔ ἱπητηθἀϊαΐθ Βρ᾽ Γ [5 ΦυΟα 6 οχ ῬαΐΡα 6856 Ἰη16}]Πραΐαγ, 

ὨΪΠχαΘ αἰξογαι 8] ἱπιμιθάϊαϊθ ἀἰοαιν οἰϊὰπὶ ρῸΓ ΕἸ απ, χαρά Δάγογβαγ!β υἱἀθίυγ. 

οοἄ. 1. 3.. ἃ. 



Οοά. {. 94, Ρ. 

δ0 ὉΕΟΠΟΙ ΜΕΤΟΘΗΙΤᾺΒ 

, ᾿ Α ’ κι ῳ 
ἀλλ᾽ οὐχ ἂν ἄμφω συνέλϑοιεν" εἰ δὲ μὴ δότωσαν οὗτοι, ἢ ἀμφότερα τινὶ 
ΕΞ , .Ν -“ , ΧΑ ΝᾺ 

τῶν ϑεηγόρων εἰρημένα ἐπὶ τοῦ πνεύματος, ἢ αὐτὸ δὴ μόνον τὸ προσεχῶς 
’ ᾽ὔ -" »“; -" 

εὑρημένον, ὥσπερ σάφα λελεγμένον ἐστὶν ἐπὶ τοῦ υἱοῦ, καὶ ἡμεῖς ὑποχύψο- 
“Ἄ Ἁ “» 

μέν, μηδὲν ἄλλο ἢ τὰ τοῖς θείοις διηρμηνευμένα πατράσιν ἐνστεργιζόμενοι, 
Ἷ .- ᾿Ὶ Ὰ, , “ -“ 

ὅλως δὲ μὴ ἔχοντες δοῦγαι τὸν, ἢ ἄμφω, ἣ ἰδίᾳ τὸ ἕτερον τὸ προσεχῶς 
ἢ , -“ 

δογματίζοντα, ὅτι μηδέ τινι τῶν ἁπάγτων διηγορευομένον ἐστί τὸ Γὰρ λοι- 
“ [ 

“«πὸν ἀναμφίβολον' ἵνα τί πρὸς οὕτω δήλην ἀλήϑειαν ἀντιβαίνουσιν; ὅταν δὲ 

“Ὡρὸς τῷ μὴ δύνασϑαι τὸ σαράσαν τὴν ἑκατέρων εὑρεῖν ἐπὶ Ἴοῦ πνεύματος 
, φ Ἀ 3 , δ , ᾿ “ Ν Ν 

συμπερίληψιν, μήτε μὴν ἰδιαζόγτως τὸ ἕτερον δηλονότι τὸ προσεχῶς, καὶ 170 
-“ ᾽ὔ 

διάφορον τούτων παρὰ Ἰῶν ἁΓίων διατρανούντων ἀκούοντες συνιέναι οὐ πείθον- 
. Φν] Ε] Α - “ ᾿ ΄ 9 Δ). ΜῈ -“ Ἁ Ἀ “ ες ται, ἄρ᾽ οὐ κατὰ τῆς ἀληδϑείας μεμήνασιν ἀλλ᾽ ἡμεῖς τὸ μὲν προσεχῶς ἐκ 

Φα ΄ ΄ δ 4, δὴ᾽ Ν δὲ δ Ἁ φῶ “ ᾿] “ 

τοῦ πρώτου μαϑόντες, τὸν υἱὸν δηλαδη᾽ τὸ δὲ διὰ τοῦ προσεχῶς ἐκ τοῦ 

πρώτου, τὸ ϑεῖον πγεῦμα χαὶ παναλκὲς, διαφορὰν ἀμφοῖν τοῦτο, κατὰ τὸν 
᾿] ’, 7 4 Ἂ 7 ᾿ 4, 93.» «ἡ ᾽ ἃ. 8, 

εἰρηκότα ϑεοπγνεύστως οἴδαμεν χαὶ πισϊεύομεν, καὶ οὔποτ' ἂν φαίημεν ἀδιά- 

φορον᾽ κἀπειδὴ τόδε διωμολογημένον ἐσ]ὶν, οὐκ ἀμφίβολον πάντως ὡς ἡ Δὲ 

ΥἹΟΥ͂ φωνὴ φυσιχῆς ἔχει δήλωσιν μεσιτείας ἐπὶ τῇ ἐκ πατρὸς ἐχπορεύσει 7οῦ 

πσνεύματος, χαὶ ὁ εὐγνωμονῶν εἴσεται σαρευϑὺς, καὶ μαχρὰν ἐσεῖται τοῦ 

ἀγφέρεσϑαι. Οἱ δέ γε δ ὅλου σἸέργογϊες Τὸ ἀντικαθίσίασθαι καὶ Ἰὴν φυ- 

σικὴν τήνδε μεσιτείαν., καὶ τὸ εἰλιχρινὲς προσέτι τῆς τάξεως ἀσπαρνεῖσϑαι 

οὐκ ἀναβάλλογϊαι, ἃ πρὸς Ἰοῖς ἔγγισία διευλυϊωθεῖσι μιᾶς καὶ τῆς αὐτῆς 

ὄντα σειρᾶς, καὶ τοῖς ϑεοφόροις ἐπὶ Ἴῆς Τριάδος εἰλημένα ϑεοπρεπῶώς, Τὴν 

ὅπως ἔχουσι πρὸς ἄλληλα Τὰ πρόσωπα σχέσεως φυσικῆς χαὶ ἐχφάνσεως παρ- 
»-»“Ἢ ΄ Ἀ ε Ν Ἁ ΄“ ,ὔ 5 ἢ Ὁ ΄ ᾽ Ἀ « 

ἱστῶσι διαάυγειαν" οἱ δὲ μὴ χρῆναι λέγειν ἐπὶ τῆς Τριάδος τάξιν, φασὶν ὡς 

ΑἸΦῸΙ ποαυδαηδπι ἀηθῸ Πμαδο ΘΟποῦγγαηΐ. Οποά 5ὶ ἰδὲ] ΠΟ οοποράδηξ, ν6] αἰγιπη 116 

50 Ποοὲ ἃ ΔΠ4ὰ0 αἰνπουαπι ραΐγαμη 6 ϑριγιτα ἔαϊ556 ἀἸοία μι, γ6] ἱπηιθα!αἴα πι ΒΟ] ΠῚ 
ΘΟΙΏΡΟΓΙΡΙ,, ῥγουΐ τηδηϊοβίθ ἀϊοίαπι οδὲ 46 ΕἼ]ΠΟ., δὲ πῸ5. ἔαβοθβ ΒΡ ΠΜ 1 Πγι15., ΖαΪΡΡ6 

4υϊ πὲΠ}} ἃ] 184 «πᾶπὶ φαοα ἃ αἀἰν8 Θχροβιϊα πη δὲ Ρδ γῚθι5, Δα μλ ἘΠΠηγι15 ; ΠΘῸ ὉΠ] ΠῚ 
ῬΓΟΓΒΙ5 ΘΧΠΙΠΘΓΘ. ῬΟΒΒΊΠΊΠΙΒ., 4] Ὑ6] πἰρατη 6. γ6] βθοῦβαπι Δ] ΘΓ ΠΊ, ᾿ΠΊΠΊΘ ἸΔ[ΠΠῚ 

ἀδἢηΐαϊ,, «υΐϊὰ ποῖηο ΡΓΟΓβα5 ἃ ἀοοαϊξ. Νὰπι σϑ]] φαστη Ἱπα αι τα αμ οδί. ΟΡ ΘΓΘῸ 

Δάνθγϑιιβ ἴἅ τη Ῥουβρίοσδηιν γϑυ ἰαΐθηη ἱποθάαηὶ Ὁ Οὐΐα γΘΓῸ πο 4αθαηΐ ΟΠΊΠΙΠῸ πἰὉ}π|8- 
406 ἱηνθηΐγα ἴῃ ϑρίγι ἃ ΘΟμΙΡ χα Ομθπι., ΠΟΙΩ͂. ΒΘΟΓΒα ΠῚ Δ] θυπι ἰὰ οϑὶ ᾿πηπηθ Ἰ8-- 
ἵστη ; οἱ πογυμη αἰ ΠΡ πᾶ πΔ ἃ βΆπο 8. ΘΧρ] απαῖου 5. δι Ἰθηϊοβ ΠΟΙυπὶ ἱπι6 } Π|ρ6Γ6, 
ΠΟΠῺΘ ΟἸηΪΠῸ δάνογβιιβ γϑυ αἴθ ᾿πβδηϊπηῖ ὃ ΝῸΒ γ6ΓῸ ἱπηπιοαϊαίατη ὁχ Ὀυΐπιο δἄο- 

οἵἱ, ΕΠ απ ΒΟ Π]οοῦ ἢ ΟΧχ Ῥγπιο ἀπΐοθπι ἱπητηθάϊαϊο αἰνίπαπι πη ροϊθηϊθπι ϑρ᾿ ΓΙ [πὴ : 
αἰ ρθη απ βοι οὶ ἀπ ΟΡ ΠΙ 6588 Ππᾶπο, ἰαχία ΠΠυἃ ἃ} ἱπβρίγαῖο υἷγὸ ἀϊοίππι, 8οὶ- 
ΠΉΠ5. οἱ ογΘἸπλ0}8, ΠΟΩῸΘ ἀΠΖαΆτη ἰἃ Πα ᾺᾺΘΓΘἢΒ. 6556 ἀἸοθπημ5. ΕἸ ααΐα Ποο ἴῃ Ο0Π- 
ἔδββο δδὲ, οπηηΐπο {π᾿ ἱηἀυ αἴππη., ἀϊο Οπθ πὰ Ρὲκ Ῥπαῦμ ΠαΙΏΓΆ 15. ΠΆΠΘΓ πθα ἃ: 

τ]Οηἶβ ΠΟΙΟΠΘη ἴῃ ΒρὶΓ[π5 ἃ Ῥαΐγο ΡΓΟΟΘδβϑίοπο. Ἐῤ αὶ ἄθάαο ἀπίπιο 81}, 1ὰ βίαι !Π| 

ἀϑηοϑβοθῖ, αἴψαθ ἃ δάνογβαηἦο Ἰοησο ἈΡογῖῖ, Αἱ γϑγοὸ ἢϊ 4αΐ οοπ γα! οοηα ] δἰ πα !]οβὶ 

5Βππΐ, στη πᾶπο παϊυγαϊ θη τη Ἰαἰϊοπθηι., {πΠῚ ΡΓδοίθγθα ογηἶβ ου ἀπ πὶ ΠΟΡᾶΓΘ 

ὯῸΠ ΟΠΠΟΙ τι ητα ; {ιὰ6 ῬΡΆΘΙΟΡ οοἴογὰ ῬΓΟΧ  πι8 Θχρ]]οαΐα,, {αδ6 οἰτιβοπιὶ βου οὶ βαπΐν 
αἵ Δ ἸΠΒρ᾽γα 8 θαι γι θὰ5 [260 [Πἴρπς ἱγδοίαϊα, 4αοτη 0. ΡΟΥΒΟΠΡΙΠΊ ΠαΐαΡΑ 8 γοϊαιο 



β 

ἩΙΒΤΟΒΙΑΕῈ ῬΟΘΜΑΤΙΟΛΕ ΠΒΕᾺ 1. δ 

: μ » ᾿ ῳ. Ὁ . , 

ὐὲρ τάξιν οὔσης Ἴε χαὶ νοουμένης ἁπλῶς, καὶ πολλὰ τὰ ἐντεῦϑεν “λάτ- 
Ν 

πουσιν, ἄτοσα. 
[ “Σ΄ὦ΄ »"» 9. “Ψ ,ὔ 

μα΄. Ἡμεῖς δὲ πρὸς μὲν τὴν τοῦ υἱοῦ μεσιτείαν ἀρκοῦντα διαλαβόντες 
᾽ ἣν, ἫΝ ’ , .] 

ἐξ ὧν προδιαχαράξαμεν, τὸ φωτοφανὲς καὶ ἔτι ταύτης σαρακατιόντας ἐχ- 
τῳ Ἢ 3 ξ ᾿ ΄ὔ “ . , “Ἴ 

ϑήσομεν'" νῦν ὅ τι ἂν εἴποιμεν περὶ τάξεως οὕτως ἀποσοβουμένης διαφανώς, 
. "»" , 7ὔ , 

εἰ Ἱὸ πρὸς αὐτὴν ὑπεροχικῶς ἔχειν Τὴν ὑπερχειμένην Τριάδα λαμβανοῦϊες, 
’ ἢν 4. δὸ 2 “ δ “ δέ Υ] τί Ἁ Ἁ ΄“Ὡ Γ᾿ 

τάξιν ἐπὶ αὐτῆς ἐντεῦϑεν οὐδοπωσοῦν παραδέχονϊαι, 7 καὶ πρὸς πᾶν ἕτέρον 
»}  »" Α , Ἶ ’ δ ’ 3 δὴ Ν (γ7, ἃ ς 

ἐπ αὐτῆς καὶ λεγόμενον χαὶ νοούμενον δράσαιεν, ἐπειδὴ πρὸς παγΐα 70 ὑπερ- 
» » ,ὕ ς Ὁ ω 

εξηρημένον αὐχεῖ, καὶ οὐκ ἔστιν οὐδὲν τῶν ἡρμοσμένων αὐτῇ ϑεολογιχώς, 
“ἃ , ΐ᾿ ἣ' ς οὖ , 

πρὸς ὃ μὴ ἐσΐί Ἴε καὶ λέϊεαι καϑὸ ὑπεροχήν; ἂρα καὶ τῶν ἁπαύϊων ἀρΓίαν 
»-" “Ὁ Ἁ “ 3, ᾿ Φ ’ὔ Ἁ Ἁ 

χαϊαψηφίσογϊαι; καὶ εἰ Τοῦτο, πάνϊως ἂν πρὸς Τοῖς ἄλλοις, καὶ αὐτό Τὸ θεὸν 
» -“ , , ": 

εἶναί Ἴε καὶ ὀνομάζεσϑαι Ἰὴν ὑπερφυῆ Τριάδα περιαιρήσωσιν" ἀλλ᾽ οὐκ ἔστι 
-“ ᾽ “ ᾽ ὯΝ ' ἂς. ἠὲ , ,,.ὦ ι “ ,. κ»"᾿» τοῦτο, οὐκ ἔστιν. οὐδὲ γὰρ Τὸ ὑπερανῳκισμένον αὐτῆς πρὸς ἅπερ ἐσΐί 7ε και 

- [ , 

λέγεϊαι, ἤδη σφῶν ἀναίρεσιν ὑποϊίϑησιν᾽ ἀλλ᾽ ὅτι μὲν ἔσϊι θεὸς ἡ Τριὰς Ἴρα- 
ἜΝ » 4" ΄, τ “ δ᾽ ΓΕ ἢ ᾿ ε δι 

νως ομολογειται καὶ καϊαγγέλλὲ αι. οτι ὕπερ πᾶντας τοὺς ὁπωσοήποτε 
“ »"᾽᾿ ͵ Α ιἶ ’ 9. ᾿ ᾽ὔ ΝΣ. . ᾿ 4 Α Ε 

τῇ Ιραφῇ λεγομένους θεοὺς, καὶ ὑπέρϑεος ὀνομαάζεϊαι, καὶ ὅτι μὲν ἐστὶν οὐ- 
-Ὁ- »“Ὁ ͵ “Ὁ 

σία καὶ φῶς, λαμπρῶς ἀνακηρύτἼεϊαι καὶ πισϊεύέϊαι, ὅτι δ᾽ ὑπὲρ πᾶσαν οὐ- 
"»" [2 " "“Ἅ 

σίαν καὶ φῶς ἅπαν αἰσθητόν τε χαὶ νοητὸν, χαὶ ὕπερφως ἀνυμνεῖται καὶ ὑπε- 

ρούσιος. Καὶ Ἰούτων διδάσκαλος ἀψευδὲς ὁ οὐρανοφανωρ καὶ σοφὸς Διονύ- 
ἃ κι “ »“Ἢ Α -“7ὦ 

σιος, ὃς Ἰὰ περὶ Ἴῶν Ἰοιούτων γράφων λεπτομερῶς, Ἰὰς ἀποφάσεις ἐπὶ θεοῦ 
“ "»"᾿ » Α "ε 

χαὶ στερήσεις ὑπεροχικὴν ἔμφασιν ἔχειν θεολο[εῖ" “φώς, φησὶ, καὶ οὐ φῶς, 
΄ ς Ἷ ε ψβ Ἔ ΄ Ἷ Ἀ 9 «- ε Ἁ . Ἁ Ἵ ’ 

.» ὡς ὑπέρφως ὑμνολογούμενος" ζωή Ἴε καὶ ἄξζωος, ὡς ὑπὲρ ζωὴν εὐφημού- 

οἱ οἰ α]βῖο 56 μα ρθϑαὶ ἀθοϊαναηΐῖ. ΠῚ δυΐοπιλ ἤθρᾶηΐ ορογίθγο ἴῃ Τυϊηϊϊαΐα ογάϊηθιη ἀἰοὶ, 
06 4186 511 Βργα ογάϊηθηι οἱ ἰἰὰ ΡΓΟΓΒῈ5. ᾿π 6} σαί: οἱ Βῖηο ἀρβυγάα πγα]ῖα οοη- 
Πησαηΐ. 

Δ. Νὸβ νϑγὸ δὰ ἘΠῚ τηθαϊδι!οηθπι 54 }}ΠἸΘηἀδ πὶ 5115. ἀΡΡ ΤΠ ΘὨΟΓ ΠῚ 6Χχ 118, 488 

αἰχίπηιβ., Πα ΡΘηῖθβ, οἰ υ]βίοποπη ἀαοααθ Παΐϊὰ8 ργοσν θη 65 Θχροπθπλιβ, Ναπο αὐἱά 

ἀἸοαπλαβ ἀθ ογάϊπθ ἴᾷπὶ πιδηϊ δῖ ὌΧ 80, δὶ 11 4αΐϊ βιρουϊογθι ΟΠ Ποὺ ογαϊπὶ Τυῖ- 

τἰϊαϊθην 6556. Ῥγδθϑιπηαηΐ., ΟΥΪπ6 πὶ ΠΏ]] πὶ ἰἀοῖγοο δ πηττὰηῖ Οὐ νογο σοηβοθιηΐ 
ἀθ ἀυλιθοὶ αἰΐὰ τὸ, 4ὰὰ6 ἴῃ Ὑγπίΐαια ἀϊοαΐαν γ6] οορίἐοἰαν., φαλπάοχυϊάθπι {Π|ὰ τοὶ 

ΟΠηΐ ΒΈΡΘΕΪΟΡ οδῖ ἢ ΠῸΠΠ] πη] 6. οἷα5. {μθο]ορίουπι αἰἰγ ας πὰ ν6] οϑὶ ν6] 46 θὰ ριδθ-- 

αἀϊοαῖαν,, αυοά ποηηϊβὶ βυρου]αϊΐνο βθῆδα ἰη[6}]Π]βαῖαν ὃ Ναμη. ογροὸ ΔΡο]οπα ομηηϊα 
ἀροθγηθηῖ Ουὐοά 8ἰ ἢαΐ, ῥγδθίθν οθίθγα,, ᾿ρβ8η) φυοααθ ἀἰνϊηἰ αἴθην οἱ 6856 οἱ ἀἱοὶ ἴῃ 

ΒΡ γηδίαγα}} ΤΡϊπἰϊαῖθ νθίαθαηΐ. 56 ποῖ ἴα ΠΟΓΟΪΘ γὸ8. 86 μαβθϑῖ: ποθ δηΐπι οἷτβ 
50] Πϊ85. ΒΌΡΓα Οἴηπθ 4υοά οβῖ οἱ ἀθ δὰ ργδθάϊοαϊιαν, μουῦαπιὶ αἰ υϊογαπι οχιϊποίϊο- 
ἤθῖη ϑιιδάοῖ. Νὰπιὶ ἀπ06 Ποὺ 511 ΤΡΙΏΪ 8, Ῥα ΓΘ ΘΠ ΠιοπηῸΣ οἱ ργδθἸολπηι5 : χαΐα ν ΓῸ 
ΒΡ ΟΠΊΏΘ8 Θϑὲ, 4αϊ Ομ] ἀΟΟαΠΊι6 ἴῃ ΒογΙριαγὶβ ἀἰουπίαν αἰ, Ἀγ ρογί 6.5 ρρο!]δίαν. 
Ετ υοα 511 δα δβιδηϊία οἱ Ιὰχ, οἷδγθ ρυδθάϊοαίαν οἱ ὀγθάϊτον ; ψαϊα γ ΓΟ βαργᾶ ομηπθπι δ5ιι- 
ὑβιαηιἶδτ ΟἸΠΘΠΊΖῈΘ Πα 6 ΠῚ ΒΘηβι Ὀ] 6 πὶ οἱ ἰπι6}} 16 1016 πὶ δὲ, Βα ρου! αοία ἀθοδηϊαίαν οἱ 
ΒαΡΟΡΒΟ Ὀβι απ 14}15. ΘΓ πι ΠΑΡΙΠῚ ὙΘΡῸΧ Πηδρ βίο δὶ, ΘΔΘΙΟΓΌΠῚ ἸΠ ΘΓΡΡ 5. βαρ ΘηΒ64 116 
Βιοπνβῖι8, αὶ 46 ΗΒ Βα ΕΠ τον βου θθη5, δ ἢν πη ]ομ68 ἴῃ Π 60 ἰϊθηψα8 ποραι ΟΠ 88. Θηη]- 
ὨΘΏ ΘΠ ΘΠῚΡ δ᾽ πὶ ΠΘγῸ ἰΠΘΟ]ορίοο ἀἰοῖξ, «Ταχ, ἰπχαΐ!, οἱ ποη Ἰυχ; οϑὰ 1ὰο6 βιρο- 

ἢ 

οοἀ, {. 25, ἃ. 



Ι ΑΝ οοα {. 26, ", 

δ ΘΕΟΆΘΙΙ ΜΕΤΟΘΗΙΤΑΕ 

Η , " 5.5 πὸ. τος νῶλ εν , ε Ἂν 
᾿ς, γος.,, Οὕτω καὶ Ἰάξιν οἴδαμεν ἐπὶ αὐτοῦ, καὶ Ἰὸ ὑπὲρ Ἰάξιν ὁμολο[οῦ μεν" 
, 4 ,ὕ 5 τον , πῇ “ ᾿ ἜΡΗ; Ἐφ ἐκ « 
ὥσπερ καὶ παρελάβομεν" καὶ ὅτι μέν ἐσῖιν αὕτη, καὶ λέΓέϊαι παρ᾽ ἡμῶν καὶ 

Ν σι Ἂ ἔρον Ἁ . κι 

πισϊεύξίαι: ὅτι δ᾽ ὑπὲρ πᾶσαν Τὴν καθ᾽ ἡμάς, καὶ ὑπὲρ Ἰάξιν εἶναι Τὸ θεῖον 
- , Η δ ε δὲ ὔ ε Ἁ Ν 7 ᾿ ἥ, ς 

ἀνακηρύτείαι οἱ δὲ φύσεων ὑπεροχὰς, καὶ μειώσεις, καὶ προβιβασμοὺς ἐν- 
“ Ν Ὰ ἢ 

τεῦθεν χρόνων, καὶ ὑποβιβασμοὺς ἐπιπλέχονϊες, ἐπιπλεχόνίων καὶ διαβαλόν- 
ε , ᾽ κ᾿ . - »-“ ͵ τ “ ᾿ 

τῶν ὡς βούλογϊαι. οὐ φροντὶς μετὰ τῶν ταῦτα παραδόντων οὕτω φρονεῖν χαὶ 

παῤῥησιάζεσϑαι. 
ἿΣ ᾿Ὶ “Ὁ Ἁ »" Ψ, “» μβ΄. Καὶ τί δεῖ τὰ πολλὰ λέγειν; αὐτῶν παρόντων αὐτόχρημα ταῖς οἷ- 

’ὔ “ ᾿ δ , ᾿ -»"» ε , δ Ἂ Ἄ , 
κείαις φωναῖς χαὶ διασαφούντων ἐπὶ τῆς ὁμοουσίου Τριάδος τὰ «περὶ τά- 

ξεως; ἐξ ὧν ὁ τὴν Γλῶτταν χρυσοῦς ἐν μιᾷ τῶν ὁμιλιῶν αὐτοῦ, τῇ εἰς τὸ 
ς Ἀ ΠΈΌ ἐδ Ν Ν ,ὔ ᾿Ν Ν » 4 4 ᾿ δ 
ῥῆτον τοῦ ᾿Αβμαὰμ τὸ λέγον, ϑὲς τὴν χεῖρα σου ἐπὶ τὸν μῆρον μου, τά- 
ὃ ΄ ᾿ : ΙΕ ΦΑΣῚ 7 ᾿ νον ΄ ς Ν ΕἸ ε 3, 

ε Φάσχει περὶ αὐτῆς" “λέγεται γὰρ μὴ ἔχειν τάξιν ἡ Τριὰς, οὐχ ὡς ἄτα- 
ε Α »"Ἢ᾿ -“ 

.», τος, ἀλλ᾽ ὡς τάξιν ὑπερβαίνουσα.., Ἢ κρηπὶς Ἰών δοϊλάτων, ὁ τῆς ἀθα- 
" δτ ες} ᾽ “ ᾿ , » εξ , δὲ ἢ ν ΄ 

νασιᾶς ἐπώνυμος. ἐν τοις προς Σεραπίωνα Φησί τοιαύτην ὁἐ τάξιν και φυ- 

»» σιν ἔχοντος τοῦ πνεύματος πρὸς τὸν υἱὸν, οἵαν ὁ υἱὸς ἔχει πρὸς τὸν πα- 
γέ “ - ͵ - ᾽ὔ 5 Ἀ ς Ἂν ἢ “Ὁ ἡ “ ἐκ Ψ {Γ; 

.. Ἱέρα, πῶς ὁ χτίσμα τοῦτο λέγων, οὐ τὸ αὐτὸ περὶ τοῦ υἱοῦ ἐξ ἀνάϊκης 

.» Φρονήσει ;,, Ἔν τῇ πρὸς αὐτὸν περὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐπιστολῇ, ἧς ἡ 

ςς ν ᾿ 5 ᾿ ᾿ . ν ΄ὔ »“» , ΠΑΡΝ 9 ͵ 
καὶ γὰρ εἰ διὰ τὴν πρὸς τὸν πατέρα τοῦ λόγου ἐνότητα οὐ Θέλουσιν ε 

Ψ» “Ὅ Ἣν εν .Ἃ, Ν εν ,ὔ ᾿Ὶ ΦΡ Ἁ [ἡ Ν ᾿ 3 

.» γα! τῶν γενήϊων αὐτὸν Ἰὸν υἱὸν, διά 7ι Ἰὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον τὸ τὴν αὐτὴν 
, ξι. Ὁ ᾿ ἃ ᾿ , ο .» ἔχον ἑγότητα πρὸς τὸν υἱὸν, ἣν αὐτὸς ἔχει πρὸς τὸν πατέρα, κτίσμα λέ- 

᾿ ΄ “ "»" “ ἧς 

γουσι; καὶ ἠγνόησαν ὥσωερ μὴ διαιροῦντες τὸν υἱὸν ἀπὸ τοῦ πατρὸς, 
μν»; ΕΝ “4 θεὸ τὰ “ δ “ , ἐδ “Ὁ ΄ Ἀ “" 

σώζουσι Ἴον ἕνα θεὸν εἶγαι, οὕτω διαιροῦντες ἀπὸ τοῦ λόγου τὸ πνεῦμα, 99 

» ἸΘὈγαίαβ : υἱΐα βίπηα] οἱ πΟη υἱΐα., οθὰ Βαρτγὰ Ὑἱίδπι σομ θη αΐαβ.» 510 οἱ ΟΡ Πθην 

ἴῃ 60 σοηβίθπιαν, βοαὶ οἱ ἰγδα!!οπηθ δοσθρίμημιβ : οἱ αυοά 511 δἱ ἀϊσαίαν., ἃ ΠΟΡΪ8 
ογοάϊαν ; 4αϊὰ ὙΘΙῸ ΒΌρΡΡα ΟΠΠΘΠῚ Ὠυηδη πη ΟΡ ποπ οϑὶ, ἰἄθο ΠΘὰβ ΒΡ Γα ΟΓΑΪΠΘΠῚ 

ΡΓδθάϊοαϊασ. Οαΐ δαΐθπι παιαγαυιιμη 50} 1Πη1α165 οἱ ἀθι πα! ]Οη65, ἰάθοασαο οἱ ἰθηρο- 

ταμπη ἱπογθηθηϊα οἱ ἀθογομηθηΐα πθοίπμηϊ, πϑοΐδηϊ β8π0 δὲ οθοἰαμὶ ργοῦΐ νο]απὶ : ΠῸΠ 

6581 σαγὰ ΠΟΡῚ5. οαπὶ [ἃ ἀΟΟΘΉ 15 ΒΘ πα γα Ῥαγ ἴοι" οἱ ἀπάογο. 
λ2. 884 αφυϊά ορβ οϑὲ ρ! αγὰ ἀἴοουθ, οὐπὶ ἸΠ00 ΟσοαγΓἃηΐ 4αΐ ρΓΟΡΓΙ5 γνοοαθ}}15 ογάϊ- 

ὨΘΠ1 ἴῃ ΘΟΠΒ. 5 Δ 118}} Τυϊπἰαἴ6 ἀ ΘΙ οπβιγηὶ ὃ Ο.05 ἱπίο ΟΠ ΓΥΒΟΡΊ] ΟΒ8115 ἴῃ ππὰ ΠΟΠΉ]]α- 

ΓαπῚ Βαάγαμ δ {ΠΠπ4 ΑΡδΠιὶ ἀϊοίαγη : ΡΟῸΠΘ τηᾶπαπὶ ἰπᾶπι. ΒΙρΡΟΥ ἔδηα τηθαπὶ; Πᾶ60 46 

Ῥγδράϊοϊο ογάϊπο αἷϊ. « Πιοῖ[αν οηΐπα ποη ΠΆΡΘΓΘ ὉΡαΙπθπι ΤΟΙ 85, ποη ἀπο 51} ἱπογα!- 
» μαῖα, 56 «αυΐα ΟΡΑΐΠοπὶ βιιροταῖ.» Πορηιαίαπι Βαβὶβ, 4αϊ Δ ἱπητηου  ]Π αἴ6 ποπθη Πᾶ- 

δὲ ἴῃ οαρὶτ}15 Δα Βϑγαρίομθπι αἷΐϊ. « Τά]θτα ἀυΐοπι ΟΡ Ἰπ6 πὶ παϊα ρα 6 {απ ϑρ εἰ [8 

» ΤοΪαΐο δά ΕἸΠ Πα πὶ Πα θοαϊ, φαά] θη ΕἼ Π5 δ Ῥαΐγθιι, ψαοπιοᾶο αυΐ ϑριν ταπὶ ογθα πγᾺΠὶ 

» αἀἴοαὶ, ποὴ ἰάθμῃ ἀθ ΕἾΠ1Ο πθοθββαγίθ πα !οοι ὃ» Ἐλ ᾿ῃ ορίβίοϊα δα δαπάθιι 46 βρίγἶτα 

βδποῖο, 486 Ἱποῖρὶϊ : βαογᾶθ ἴπᾶθ δηηϊοἰἐἶδ6 δρίβίοϊα ἰγαᾶ!τα παῖ ὶ ἔαὶξ ἴῃ ἀδβονῦίο, αἰΐ. 
« Ναΐῃ αὶ ΡγΌΟρίθυ πηϊΐαίθμι Ὑ γθὶ οαπι Ῥαΐγθ, ποαπὶ ἰρβατη ΕἸΠ πη 6556 οι υΓΆΠῚ» 

ΟΡ Κρ απ βαηοία πη, αὶ Παρεὶ ϑαπάθπι οαμὰ ΕἸ Ο πηϊϊαΐθπι, 4υδηι οὐπὶ ῬαΙΓΟ 

ἘΠΠαΒ., ογθαϊ γάτα ἀἰοαπὶ ὃ Ελ Ἰρπογᾶηὶ, αυοά βίους πὸπ αἰ θη 5 ἃ Ραΐγο ΕΠ αι, 
ἀΠῸΠῚ ΘΠ 6856 σΟμβογναηΐ, ἰΐὰ δὶ αἰγιἀαηὶ ἃ ΕἸΠῸ ΒριΡ [5 Ἰὰπὶ ΠῸΠ βουύυδηΐ 

1 

1 

Ὁ 

ἃ αδ δ ἃ ἃ ἃ ἃ 



ἩΙΘΤΟΒΙΛΕῈ ῬΟΟΜΑΤΙΟΛῈ Π1ΒῈΚ 1. 89 

»" οὐχέτι μίαν τὴν ἐν Τριάδι θεότητα σώζουσι.,, Καὶ μετὰ πολλά" “ ἑνὸς Γὰρ 

.. ὄγος υἱοῦ. τοῦ ζῶντος λόγου, μίαν εἶναι δεῖ τελείαν χαὶ πλήρη τὴν ἀΤια- 

.» σ)ιχὴν καὶ φωτισ᾽ικὴν ζωὴν, οὖσαν ἐνέργείαν αὐτοῦ καὶ δωρεὰν, ἥτις γε 

.»» ἐκ πατρὸς. λέγέϊαι ἐχπορεύεσϑαι" ἐπειδὴ παρὸ τοῦ λόγου τοῦ ἐκ τοῦ τα- 

ο τρὸς ὁμολογουμένου ἐχλάμσει καὶ ἀσποστέλλεται, καὶ δίδοται" ἀμέλει ὁ 

.»» μὲν υἱὸς παρὰ τοῦ πατρὸς ἀποσϊέλλέϊαι, ὁ δὲ υἱὸς τὸ πνεῦμα ἀποστέλλει...» 

μγ. Ὁ τὸν ἀποῤῥήτων ὑφηϊητὴς μέϊας Βασίλειος, ἐν τῷ ἑπτακαιδεκάτῳ 

τῶν πρὸς ᾿Αμφιλόχιον κεφαλαίων φησίν" “ ὡς τοίγυν ἔχει ὁ υἱὸς πρὸς τὸν 

.. πατέρα, οὕτω χαὶ τὸ πνεῦμα πρὸς τὸν υἱὸν, καϊὰ Ἰὴν ἐν τῷ βαπτίσματι 

.» παραδεδομένην τοῦ λόγου σύνταξιν" εἰ δὲ Ἴὸ πνεῦμα Ἰῴ υἱῷ συντέτακται, 

.. ὁ δὲ υἱὸς τῷ πατρὶ, καὶ τὸ πνεῦμα τῷ πατρὶ δηλονότι.., Ἔν τῷ ὀχτω; 

χαιδεχάτω τῶν αὐτῶν χεφαλαίων" “ἕν δὲ καὶ τὸ ἅγιον πνεῦμα, δι᾽ ἑνὸς τῷ 

.» ἑνὶ πατρὶ συναπτόμενον.,, Καὶ μετά τινα “ἡ τοίνυν ὁδὸς τῆς θεοϊνωσίας 

.» ἀπὸ ἑνὸς πνεύματος, διὰ τοῦ ἑνὸς υἱοῦ, ἐασὶ τὸν ἕνα πατέρα... ᾽Ἔν τῷ 

τρίτῳ τῶν ἀντιῤῥηϊιᾶικῶν φησίν “ὡς γὰρ ὁ υἱὸς τάξει μὲν δεύτερος Τοῦ πα- 

.» τρὸς, ὅτι ἀπ᾽ ἐκείνου, καὶ ἀξιώματι ὅτι ἀρχὴ καὶ αἰτία τῷ εἶναι πα- 

Ὁ τέρα αὐτοῦ, καὶ ὅτι δ αὐτοῦ ἡ πρόσοδος καὶ προσαγωγὴ πρὸς τὸν θεὸν 

» καὶ παϊέρα, φύσει δὲ οὐκέτι δεύτερος, διό 7, ἡ θεότης ἐν ἑκαϊέρῳ μία" οὔ- 

.»» τῷ δηλονότι καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, εἰ καὶ ὑποβέβηκε τὸν υἱὸν τῇ τάξει 

» καὶ τῷ ἀξιώματι, οὐκέτι ἂν εἰκότως ὡς ἀλλοτρίας ὑπάρχον φύσεως... ᾿Εν 

τῇ πρὸς Τρηγορίον τὸν ἀδελφὸν ἐπιστολῇ, ἧς ἡ ἀρχὴ, ἐπειδὴ πολλοὶ τὸ 

κοινὸν τῆς οὐσίας ἐπὶ Ἰῶν μυσικῶν δομάτων μὴ διαχρίνοντες, φησὶν" “ ὁ 7ὸ 

»»πνεῦμα γοήσας, αὐτό τε ἐφ᾽ ἑαυϊοῦ ἐνόησε, χαὶ τὸν υἱὸν τῇ διανοίᾳ συμ- 

» Ὁηδηι ἴῃ ΤΡϊηϊαῖο ἀοἰἰαΐθι. » ΕΤ στη] 115. ἰη ογίθοιῖβ. « Νάπη. οαπὶ δῖ πηϊ8. ΕἸ] 5. 
» νίνθηβ γϑυθαπι,, πηᾶπὶ 6556 ορουίοὶ οἱ ΡΙοπαπη βαποι ΠΠοδη οι δὲ 1} δ η θη υἱ- 

» ἴλπι|., 4ᾶθ Θϑὲ Ορθγα 0 ἰρβίιβ οἱ ἀοπαπη, 4π86 6 Ῥαΐγθ ργοοθα!ϊ! ; φυδηάοᾳαί- 
» ἀθπηὶ οχ ὕϑυθο, χυοά 6886 οχ Ῥαΐγθ 'ἰπ δοηῃΐθεβο δὶ, διϊσοι οἱ ταϊ αν; ΕἸΠ 5 
» δΐθη ϑΡΙ ΓΙ [απ μα {1}. » 

ἀϑ. Μνβιθρίοραπι Θμαγγαίοῦ. τπᾶρηιι8 Βαβι Π 8. ἴῃ ἀθοίμηο βορίϊπιο δ ΑἸ ρμ]οο πὶ 
ΤΡΊτα] 0 αἷτ, « Βίουϊ ΘρβῸ 86 παῦοὶ ΕἸ] 8 δα Ῥαίγθμι., 586 οἰϊαπι δα ἘΠίαμν ϑριτ- 
» ἴμ8, ΒΘΟΙΠΔ απ). ΡΠ δῖ ἴῃ Βαριβιιο βθγμιουΐβ συ πίαχίη. 81 ΘΡρῸ ϑρίγιτὰ5. ογάϊπὰ- 
" ἴὰγ οὐπὶ ΕἾΠΟ., ΕἸΠΠῸ5 Δυΐθπα οαπὶ Ῥαΐγο, απ 4ὰ6 απ Ραΐγο οἰϊαπι ϑρ εἰτα5..» ἘΣ ἴῃ 
» ΟΟἴανο ἄδοῖμηο θογαηγνάθπὶ οαρ᾿ [] ΟΡ π.. « ΤΠπ8 δαΐθπι οἱ βαποίῃβ ϑρίγ 85. ΡῸΓ 
» πηὰπῃ ΕἼ] πὶ, ἀπὶ ῬαιΓῚ οοπίυποίαβ. » ἘΠ ρᾶιϊο Ροβί. « γα ἰρίίυν δὰ Π)6ὶ οο-- 
Ὁ ΒΗ ΠΟη θαι, 80 ἀπο ϑρίγιτα., ρ6ν απίοατῃ ΕἸ] ατὰ, δα ἀπηπὰ Ραίγθπι.» Ταπι ἴῃ ἰογιϊο 
ΔΗΠΡΓΒΘΙΙΘΟγαπι., αἰϊ. « Βῖοας Θηΐπὶ ΕΠ 5. ογάϊπο ἀαίάθπι βθοιημᾶμιβ ἃ Ραΐγο δβὶ, 4υΐὰ 
» 80 110 οβϑὶ ; αἰβηϊίαιθ ᾿ἴοπὶ ααΐα. ρυἰποῖρίατα οἱ οαπρβα. οχἰβίθηαὶ δὶ 1] Ραΐον ἰρ- 
Ὑ»: βι8., οἵ 4υϊα. Ρ6Γ Θὰ πὶ Δοροββίο οἱ ἀβάποιίο δὰ Πρ Ῥαΐγοπι ἢϊ; αἱ γιὸ παϊαγὰ 
» ΠΟῊ Θδβῖ βθοιπάαβ, αυΐὰ αἰν᾽πἰϊα5. ἴῃ αἰγοατι6 ππᾶ ϑϑί. ϑῖς υἱάϑ] οὶ οἱ βαποίῃϑ ϑρὶ- 
» Ψτα8, οἰβὶ ἰηΐγα ΕἸἼΠΠαπὶ ογαἀΐηο οὶ οἱ αἰβηϊαιθ, ποπ ἰδπηθη ἰΐὰ ἀααβὶ Δ] θμδ6 θββοῖ 
Ὁ ΠαίαΡΔΘ.» [π΄ Θρίβίοϊα δὰ ἀγθρογίιιτα ἔγαίγοπι., 488 ἱποῖρὶϊ : ψφαοπίαπι πιὰ] οοπι- 
ΤΗΒΗΙΟΏΘΙ,. 8: 05ϊη1186 ἴῃ. Πηγ 5 1ο8. ἀοσ παι ι18 ποὴ ἀἰβοογπαπὶ, αἰϊ. « Ουἱ ϑρί να 1η- 

: 

οοά, ἔ, 26, ἃ. 
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παρεδέξαϊο" ὁ δὲ Τοῦτο λαβὼν, Ἴοῦ υἱοῦ τὸν παϊέρα οὐκ ἀπεμέρισεν' ἀλλ᾽ 
Ν Ἁ ’ Ν Ν ΄ ’ "Ὁ “ω 

ἀκολούθως μὲν κατὰ τὴν τάξιν, συνημμένως δὲ κατὰ τὴν φύσιν τῶν Τριῶν 
Ν ν ,ὕ - ε Πῶ λ , » 7 3 ᾿ « Ἀ -“- 

χαϊὰ Ἰαυϊὸ συϊκεχραμένην ἐν ἑαυϊῷ Τὴν πίσνιν ἀνετυπώσατο᾽ καὶ ὁ τὸ πνεῦ- 
, ᾿. Ἃ , ““Φ 4 Πί Ν ΣΝ “ Ἢ ΑΒ, δλ 

μα μόνον εἰπὼν, συμπεριέλαβε τῇ ὁμολοίᾳ τὸν οὐ ἐστι πγεῦμα" καὶ ἐπειδὴ 
“ "»" ΩΣ “ -»" ,ὔ ε ͵ 

τοῦ Χρισϊοῦ ἐσ]ὶ Ἰὸ πνεῦμα, καὶ ἐκ Ἰοῦ θεοῦ καθώς φησιν ὁ ἀπόσϊολος, 
7 “ ᾿ ΝῚ " , 

ὥσπερ ἐξ ἁλύσεως ὁ τοῦ ἑνὸς ἄχρου ἁψάμενος, καὶ τὸ ἕτερον ἄκρον συνε- 
’ὔ τ Η͂ ε Ἁ φῳὉ ς ] ς “ Ἀ Ἁ ΓΔ, Ἁ Ἁ 

» πεσπάσαϊο᾽ οὕτως ὁ τὸ πνεῦμα ἑλκύσας, δὲ αὐτοῦ καὶ τὸν υἱὸν καὶ τὸν 
᾿ Ι 9. Ν᾿ ε 

..» παϊέρα συνεφειλκύσαϊο" καὶ Ἰὸν υἱὸν ἀληθῶς ὅσοις λάβη, ἕξει αὐτὸν ἑχα- 
“»“ ἈΝ “ -“ Ν ᾿ Ψν »" , 

.»» τέρωϑεν, πῆ μὲν τὸν αὐτοῦ πατέρα, πὴ δὲ τὸ ἴδιον πνεῦμα συνεπαγόμε- 
ΕῚ Ἁ 3 Ἂ 2 »"Ἢ Ἁ ε δ ’ ς “Ὁ ενΝ Ν Ἁ 

9. γον οὐ γὰρ ἐσ]ὶν ἐπινοῆσαι Ἰομὴν, ἡ διαίρεσιν, ὡς ἢ υἱον χωρὶς πατρὸς 

.»» γοηθῆναι, ἢ τὸ πνεῦμα Ἰοῦ υἱοῦ διαζευχθῆναι.,, ᾿᾽Ἐν τῇ πρὸς Ἰὰς κανονικὰς 
νι ΡΜΕῚ ΤῸ, ς Χ Ν ΄ , "ὦ -“ ε 7ὕ 556 
ἐσιστολῇ" “ὡς Ἴε ἡ περὶ τὴν τάξιν χαινοτομία, αὐτῆς τῆς ὑπάρξεως ἀϑέ- 

εν λυ “ , 2. “Ἂλ “᾿ ΣᾺΣ 7 ᾿ ἢ ᾿ ᾿ ᾿ 
.» τῆσιν ἔχει, καὶ ὅλης τῆς πίστεως ἐσὶὴν ἄρνησις" ὁμοίως οὖν ἐστὶν ἀσεβὲς, 

»"Ὕ -“ Ν 
.. χαὶ ἐπὶ τὴν κτίσιν καταγαγεῖν, καὶ ὑπερτιϑέναι αὐτὸ ἡ υἱοῦ, ἢ πατρὸς, 

,ὔ ᾿] »-“» 

,. ἢ κατὰ τὸν χρόνον, ἢ κατὰ τὴν τάξιν.,, .Ο Νύσσης Τρηϊόριος ἐν τῷ πρώ- 
ΦΦ δΦ ᾿ ἂν 5, ,ὔ 

τῳ τῶν πρὸς Ἐὐνόμιον ἀντιῤῥηϊικῶν, οὗ ἡ ἀρχὴ, οὐκ ἦν ὡς ἔοιχε τὸ πάντας 
ῬΞ “ Ἢ “ω -“ ᾿ Ἀ “ 

ἐθέλειν εὐεργέϊεϊν, φησίν “ἐκ τοῦ «πατρὸς διὰ Ἰοὺ υἱοῦ πρὸς τὸ πνεῦμα 
ἥ δ 

.» ἀναχωροῦμεν. 
μδ΄. Οὕτω τάξιν ἐπὶ τῆς Τριάδος οἱ θεοειδεῖς πατέρες διετράνωσαν, και 

τ - “ »" ᾿ . παρέδωκαν" καὶ οὐκ ἂν ἔχῃ 7ις παριδεῖν, ἢ μεταϑεῖναι ταύτην τὸ σύνολον 
ε ε εν ,ὔ , Ὁ ΄“ Ν “δ “Ὁ ςΦ ὦ ᾿ »Ὃ ἣ “ οὐ τὸν υἱὸν προτάξῃ τίς ἂν τοῦ πατρὸς, ἢ τοῦ υἱοῦ τὸ «πνεῦμα τὸ ἁγιον 
᾿ς ͵ Ἁ “Ὁ , “ Ἁ ΕἸ Ὁ Ἁ “ ’ Ἁ 

οὐ δεύτερον Τὸ «πυγεῦμα φαίῃ Ἴις τοῦ παϊρὸς, αὐτοῦ δὲ τοῦ πνεύμαϊος τὸν 

» ἰ6]]6χῖῖ., δὲ ᾿ρβϑιπ ΡΘΡ 56. ἱπ|6]]οχὶϊ, οἱ ΕΠ τη βίμα]! πηθπΐθ σοι ργοποπαϊε. Οἱ δὰ- 
» ἴοπη πὰποὸ Δαργομθηάι, ἃ ΕἸΠΟ Ραΐγθην ΠῸΠ βοραγαΐ., 56 βϑυ αι πὶ Βθουπππὶ ΟΓ- 

» ἀἴπριη, οοῃἰπποῖπι. βδοαῃάα πη παίπγαπι τὶ απὶ ἴῃ ἀπᾶ σοπογοίδηι, ἢἰς Πάθπι ἴῃ 

» βοιηθὶ σγάρῃϊοθ ἀοίογπηαν!. ἘΠ ὺ] βοϊαμη ϑρίΡ ὰπὰ ΠΟΙ Πᾶς, 15. Β88ἃ ΘΟΠ Θ55Ι0Π8 
» ΘΟΙΩΡΙ δον οἰΐδτν ΠΠυτ οὐ 5. ΒΡΙΡΙπ5. δὶ. ΕΓ ααΐα ΟΠ γΙβι1 ΒριΡ 8. οϑὲ, οἱ οχ 

» Ώρο, αἰ αἷξ ἀροβίο! 8, υϑ!αι! αὶ οαΐθπαθ ὑπαπὶ σαρυΐ ἴθπαῖ, Δ] ΘΓ ΠαΟΑα6 οᾶ- 
» Ρυϊ ἰγδῃϊ ; ̓ἴὰ 41 Βριγὰπὶ {γᾶ}, Ρ6Γ Θαπὶ οἱ ΕἸ τ οἱ Ῥαίγθπη 51Π}}] αἰ γὰ- 

» τὲ. ἘΠ ὺὶ ΕΠ πὶ νογθ Δ ρυθπθηορῖ, ΠΆΡΘΟΙ ᾿ρϑαμα αἰγμ4α 6, πἷπὸ Φυ θη οἰθ8- 
» Ῥαΐγοηι., {Π1|πὸ δαϊθπιη ρΡΟρΡυ ἢ {ΠΠΠπ8 ΘΡΙΡΙΓὰΠ βίπη} δἀππαίαμ. ΝῸΠ οηΐπι [ϊοοὶ 

» πα Ἴ ΠΑΡ αἰ ν᾽ οηθ πα ἃπΐ ΒΘραγα ΟΠ 6 πι, ̓ ἴὰ αἱ δαΐ ΕἸ] 5 βίηθ Ραῖγα ἰπι6} Πρ αΐαν, δὰΐ 

» ϑρίγιὰ5. ἃ ΕἾΠΟ βϑίππραίαν, νυ ΕΠ ἴῃ δρίβίοϊα δὰ (ὑῃοηΐοαβ. « 1ἴὰ αἱ οΥἸΠ18 ᾿ρδὰ ποὸ- 
» ψΙϊὰ5., θχἰβιθηιατη ἀδβίγιαϊ., δὲ πηΐνογβαθ Πάθὶ πθσαῖο 51. Αθάὰαθ θῦρὸ ἰγγδ ρος 

» ΒΌΠῚ δϑὶ, οἵ δά ογθαΐαγαπι ἀθίϊσογ, δὸ {ΠπῸπὶ Θχα] γα βαργα ΕἸΠ Πα πὶ γὙ6] Ῥδίγοπι, 
» Ὑ6] ἰθΠΊΡΟΥΘ. ΡΥ ΪΟΡΘἢ αἴσογο δὰϊ οὔποθ.» Νυββθηιβ αγθρουῖιβ ἴῃ ΠΡΌΓῸ 1. ἀπε ρΠθ- 

τἰοορ μη δάνογβαβ. Ἑπποπηϊα πη, ουΐα8 Ἰηϊ πὶ: Ποῖ, ἂἱ νἱἀθίαν, ποη ροίοβί, υἱ 4υ}8 

6. οὐ θι8. θΘΠ6 πἸθγουὶ ὑπ, αἷΐ. « Εχ Ραΐίγθ ρον ΕἸ] αμ δα ϑρίγἴὰπὶ ρΘΡΡ πλι8.» 
λᾶς δὶς ογάϊποπι ἴῃ Τυϊηϊ αἴθ αἰνίηὶ ραΐῖγοβ ἀθοϊαγανογαηΐὶ αἰχαθ ἰγαδίἀθυαηΐ: πο- 

46 Βθπο ουΐαᾳαδιη Πἰοοὶ πορ]ρογο ἀὰΐ Ομηΐπο ρορυογίουθ ; πθὸ ΕἸ απ Δ] αυΐ5 Ρὰ- 

ἀνὶ Ῥγδθρομαΐῖ,, αὐὰ ΕἾΠΪΟ ϑρί γιατ βαποίαμπι., ΠΘΩῈΘ Βθοαπαπὶ (υἷβ ἀϊοαὶ ἃ Ῥαϊγθ, πθπ 
46. ἰρβιηι Ὁπὶροηϊίαπι ἃ ϑρίγίτιι ; ποάαθ οπιηϊροίθηι 8 ΕῚΠ] ργοιϊοίυραπι ἀἰοαὶ Ῥαγὰπ 
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ἨΙΒΤΟΒΙΑΒΕ ΘΟΘΜΑΤΙΟΛΕ ΠΙΒῈΚ 1. 6ι 

μονογενῆ" οὐ Ἰοῦ “«πανσϑεγοῦς υἱοῦ «πρωϊότυπον φϑέγξοϊο Τὸν ἀκαβδληνον 

εἰ δέ Γε Τοῦτο μὴ ἔχων ἐρεῖν, ὅτι μὴ κατ ἀνάϊκην ἅπασαν 1ὸ ἀνάπαλιν" εἶτα 

καϊὰ μόνην ἀπαρίϑμησιν εἶναι Ὑὸ Τοιοῦτον ἐνσταίνῃ,, καὶ 7ὸ ἀδύνατον ἄλλως «οὐ. τ. 56. 5. 

ἔχειν, χἀὶ Ἰὸ καινοτομίαν εἰρῆσϑαι τῆς αἰόδίεως καϊὰ Τοῦτο διϊσχυρίσαἷἴο 

καινοφογῶν ἐλεγχιϑείη καὶ οὕτως" εἴ γε κατ᾽ αὐτὴν δῆτα τὴν ἀσαρίϑμησιν 

ἔσγιν ὅτε μέ! ϑεύται Τὰ ὀνόμαϊα, καὶ Ἰὸ ἀμεϊϑεϊον οὔμενουν ἡ Τούτων ἔσ- 

σχεν ἐκφώνησις, καϑώς ἐσΐι Τὸν λόγον πισϊούμενος ὁ ἀπόστολος", οἷς «περὶ “1 οοτ. ΧΠ.ε. 

διαφορᾶς χαρισμάτων καὶ. ἐνεργημάτων φιλοσοφεῖ" “διαιρέσεις χαρισμάτων, 

., φάσχων, εἰσὶν, τὸ δὲ αὐτὸ πνεῦμα" καὶ διαιρέσεις διακονιῶν εἰσὶν, ὁ δὲ αὖ- 

.»» Τὸς κύριος" καὶ διαιρέσεις ἐνερημάτων εἰσὶν, ὁ δὲ αὐτὸς θεὸς ὁ ἐνερῶν Ἰὰ 

., πάντα ἐν πᾶσι.,, Καὶ αὖ ἐκεῖνο συμμαρ]υρεῖ “, τὸ “ἡ χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν "1ιθον. ΧΠ.8. 

. Ἰησοῦ Χρισϊοῦ, καὶ ἡ ἀϊάπη Τοῦ θεοῦ καὶ παϊρὸς, καὶ ἡ κοινωνία Ἰοῦ ἁΓίου 

.» πνεύμαϊος",, καὶ Τοιαῦθ᾽ ἕτερα πολλαχοῦ Ἴῆς Ιραφῆς. νίκα δὲ Τοῖς θεοδι- 

Ϊ δάχτοις διδασκάλοις σκοπὸς περὶ τῆς πρὸς ἄλληλα σχέσεως τῶν προσώπων, 

| τῆς φυσικῆς συναφείας καὶ ἀλληλουχίας ἐκ Ἰῆς ἀϊδίου σφῶν καὶ οὐσιώδους 

καὶ ὑπάρξεως διαλαβεῖν, ὅπως τε ἐξ ἑνὸς ἄμφω, καὶ δι’ ἑτέρου πάλιν τὸ 

ἕτερον, οὐκέτι μεταλλαγὴν ἐν τούτοις ἴδῃ τις ὁποσοῦν ἢ μετάϑεσιν, ἀλλὰ 

μίαν καὶ τὴν αὐτὴν σύμφασιν χαὶ ἀκολουϑίαν δογμαϊικὴν Ἴὴν τοῦ υἱοῦ με- 

σιτείαν αὐχοῦσαν, μηδαμῶς μετακινουμένην ἢ μεταπίπτουσαν' οὐ Γὰρ ἂν ἐν 
σφίσιν εὕρῃ ἰς ὅπου δὴ ποόΐϊε Τὸ προσεχῶς χαὶ ἀμέσως λελεγμένον ἐπὶ τοῦ 

Ὡνύματος, ὥσπερ σάφα δεδειγμένον ἐστὶν ἐσσὶ τοῦ υἱοῦ, οὐ διὰ τοῦ προσ- 

εχῶς Ἰοῦ ζωοποιοῦ δηλογότι πνεύμαϊος Ἰὸν υἱὸν, ὡς δ αὐτοῦ Τὸ θεῖον πνεῦ- 

μα καὶ παναλκές οὐ διὰ Ἰοῦ πγεύμαϊος Τῷ παϊρὶ συνάπϊεσϑαι Ἰὸν υἱὸν, ὡς 

οἰαπη. ΝΙΒὶ νθγοὸ οἱ οὺ ἀϊοθπάμσπι οβδὶ, φαοα νῖοθ νοῦβα Ἰηϊογά πὰ αἰ], ΠᾺ]}]ὰ ΠΘΟΘ68- 

δἰἴα8. οορὶι: [ἃ ἰἀπηθη αὖ ἴῃ 5018 ΠαπιοΡ αἰ οπ6 ἃ βἰβίαϊ ἢ Δ] 116 νΘΡῸ ΠῚ πϑαιθαῖ. ΝΘ ὰΘ 
ᾶθὸ ἔπϑγιὶ ἴῃ Πἀθ πονυϊίαβ ; οἱ 4ὰὶ 14 οοηΐθηαϊ, ἰρ86 πονυϊία 18 ΡΟΙὰ8. ΘΟΔΡΘ ΘΙαΡ. 

ΝΑΠΊ(ὰΘ ἴῃ ἴρ5ἃ παπηθγαίίοπο ρογυθυ πηι αν ἱπι ΘΓ απὶ ΠΟΠλΪηἃ , ΠΘῸ ὙΘΙῸ πη 140}}15 Θϑὶ 
ΠΠΟγαπη Ργοηαποξαῖίο, οὐΐα8 τοὶ ἰθϑιὶβ ἃροβίο! 8, ἄστη ἀ6 σγαιγα πη οἱ Ορογαϊομιπὶ 
αἰνογβιίαιθ αἀἰββουϊι : « αἰν᾽βίομθβ, ᾿Π 411, ρα ΙΓ απι βαπί, ᾿ἀ6πὶ δαΐθιῃ ϑρὶγίυ5. Εἰ αἱ- 
» ΨΙΒΙΟΏΘΒ ΤΠ βἴ θυ Οσιι ΠῚ. Βα ηΐϊ, ππι15 ἀΐθην ΠΟΠλΪ 5. ΕΠ αἰ ν βίο θ8 Ορογαιϊοηιιπὶ βαηΐ, 

»ἰάθπι δυΐοπη ΠΘῸΒ. ΟρΡΘγἂΠ5 Οπιηΐα ἴῃ ΟΠ θ5. Ἀαγβυβαθθ {Ππ|| οοπιδβίαίατ : σΡὰ- 

» [ἴὰ ἀογηῖπὶ ποβίγὶ [Ιθϑ ΟΡ βι!, οἱ ον ἰὰ8 Π οὶ Ῥδιγῖβ, οἱ οομπηπηαηἶο βαποιΐ ϑρίγ ἴὰ8.» 

Ἐλ᾿ 411 ΠαϊΒΠΊΟἋἹ βᾶ6ρ6 ἴῃ βογιρίγῖβ. Ὑ ΘΓ ΠῚ ΘηΪΠ} ν6ΓῸ ααὰπὶ αἰνίπἰϊα8. ΘΟ 8 τηὰ-- 
ΘΙ βιγθ ΒΟΟρΡὰβ οϑὶ ἀἴββουοσθ ἀθ πιαΐϊαα Ρογβοηδγατη γο]αἰΐοηθ, 46 παίαγ! Ομ δοϑίοπθ, 

ἀθ πιαῖϊπᾶ δϑίογ πᾶ ̓ρβᾶγαμη δὲ ΘΟΠΒα Ὀδι Π118}} Θββθηιία ; οἱ ἀαοιηοο ὁχ ἀπὰ πηρ86, οἱ 
ῬΘΓ ἃ] ἴδ πὶ Γαγβι5. 8118, ποαυδαθδτα ἴδῃ ἱπηπγα αἰ οη6 πὶ ἴῃ ΗΪβ8 πη ψαδμι ααϊβρίδηι νἱά6- 
Βὲῖ, δὰϊ ἰγαηβροβιοπθιη, 564 ἀπᾶπὶ ΘΠ ἀθηηα 116 ΘΟ βίης ον ἸΟου ΟΠ6 πὰ οἱ βορίθπι ἀος- 
τηδιϊοαπη., ΕἾΠῚ ταθαϊα!!ομθ ΘχρυΪ πηθη θη, τηϊηΐτη6 γα ΠΒ] Οὐδ ΠῚ ΠΘΩῈΘ ἱπίθυ νυ βαΠη. 

] Νεάῦθ θηΐπὶ ἃραα ραΐγθβ οοπιρουῖοὶ αυϊβαιᾶπι Δ] γοοά θα] οοπιΐσιθ οἱ ἱπηπιθάϊαι 
ἱ ἄο ϑρίγιία ; 4υλθ Θοηΐγα ἀρθγίθ ργδθαϊοδηϊν ἀθ ΕἸ]Ο ; ποη υἱ 6] 1οοὲ οοπιΐϊσαθ μοῦ 

ΥἸνΠΠοαπὶ ϑβρ᾽ τ πὶ 6556 ΕἸ] απ, ἈΠ οοηῖγα ἀἰοῖ αν. ΡῈ ἰρβαπι ΕἸΠ πὶ οβ586. αἰνίπυπι 
80. οπηῃϊροίθηϊομα ϑρί απ: ΟΠ ΡΘΡ ϑρίὶγἰαπὶ οοπηροι! Ραιγὶ ΕἸ] τιπι, αἰὶ ρον ΕΠ πὶ 



οὐ, {, 27. ἃ. 

03 ΘΕΟΒΟΙΙ ΜΕΤΟΘΗΙΤΑᾺΒ 

Ὅς “Ὁ -ὃ»»Ό»ν ᾿ } δια " ᾿ ΄ Ὰ πίςν ε δ “ “ 

διὰ τοῦ υἱοῦ τὸ ὑπερτελὲς πνεῦμα καὶ ζωοπάροχον᾽ οὐχὶ ὡς τὸ πνεῦμα ἔχει! 
" ὁ εν ἣ νὼ ὁ δ ᾿ 

πρὸς Ἰὸν παϊέρα, οὕτω χαὶ ὁ υἱὸς «Ὡρὸς ὸ πνεῦμα. ὥσπερ δὴ Τὸ ἀντίσρο- 
ε ε εν 5 Ν 7ὸ ΠΕ “ Ἁ Τὸ "» Ν τὸ ΓΤ 

φον, ὡς ὁ υἱὸς ἔχει πρὸς Ἰὸν παϊέρα, οὕτω καὶ 7 πνεῦμα πρὸς Τὸν υἱόγ' 
9 4. "ἢ - , ᾿ «ν 2 , . δῦ ἥν ἀκ 

οὐχ εἰκόνα Ἰοῦ πνεύμαϊος Τὸν υἱὸν, οὐ πρόσωπον, οὐ δύναμιν, οὐκ ἐνέρϊειαν, 
» »ἪᾺ Ἢ Ἀ - Ἀ "»" »ὝὟΣ “ » " 

ὥσπερ Ἰαῦτα 7ὸν υἱὸν Ἰοῦ παϊρὸς, Ἴοῦ δὲ υἱοῦ Ἰὸ πνεῦμα ἐξ ὧν, ἵνα μὴ 
, ᾿ ΄; “ [2 “ Ἱ 

λέϊω καδϑέκασία, ὧν πλήρεις αἱ Ἰῶν παϊέρων ϑεηγορίαι, πλήρεις αἱ διδα- 
’ὔ »Σ" "»"υ -“" 

σχαλίαι Ἰούτων αἱ θεοχρότηϊοι, Ἰὸ ἀμέϊακίνηϊον Ἴῆς Ἰοῦ υἱοῦ μεσϊϊείας, καὶ 
Ἀ »"ἪἮ “ ᾿ Ν, τὴ Ἁ 

ἡ φυσικὴ Ἰῶν προσώπων πρὸς ἄλληλα σχέσις, ἥ 7ε συνάφεια, καὶ ἀλληλου- 
,ὔ Α Ἁ ς ’ " ς ᾽ὔ Ἁ Ἁ Ἁ «ε “Ὁ Ἁ δ Γ 

χία, καϊὰ Ἰὴν ὑπέρχρονον σφῶν ὀγϊότητα, καὶ τὸ χκοιγὸν ὁμοῦ χαὶ διάφορον 

δηλοποιεῖται σαφέσϊαϊα. 
" - ΩΣ ,ὕ 

με΄. Καὶ ἵν᾽ ἐντελέσϊερον Ἴοῖς Ἰοῦ μάχαρος Νύσσης χρησαίμην, καιρὸς Γὰρ 
κ » “ὦ - - Ἀ - 

ἐπὶ τοῦ μέσου ταῦτα παραγαγεῖν, οὗτος τὰ περὶ αὐτῶν ἐπί τε γοημάτων 
,ὔ ’ Ν [ 

χαὶ λέξεων διηυχρίνησε τυλαυϊέσθερον, [ράφων οὑτωσὶ πρὸς ᾿Αβλάβιον" “τὸ 
ἊΝ "ΝΞ ᾿ 

» ἀπαράλλακτον τῆς φύσεως ὁμολογοῦντες, τὴν κατὰ τὸ αἴτιον καὶ αἰτια- 
Ν Ἁ ΕῚ ς ’ 2 ἣν ,ὔ ᾿ Νι' ἰδ Φῶν ἀν 

.» τὸν διαφορὰν οὐκ ἀρνούμεϑα, ἐν ᾧ μόνῳ διαχρίνεσθαι τὸ ἕτερον τοῦ ἑτέ- 
» ν ᾽ Ν τας βου καταλαμβάνομεν, τῷ τὸ μὲν αἴτιον πιστεύειν εἶναι, τὸ δὲ ἐκ τοῦ αἰ- 

“ 7 , “ 

.. τίου, καὶ Ἰοῦ ἐξ αἰτίας ὄγϊος ἄλλην πάλιν διαφορὰν ἐννωοῦμεν' Τὸ μὲν Γὰρ 
“ ἕῳ ε ἃ “ “ ᾿- , τας τ 

.» προσεχῶς ἐκ τοῦ πρώτου, τὸ δὲ διὼ τοῦ προσεχῶς ἐκ τοῦ πρώτου" ὡσΐε 
Ἀ »"Ἢ ων " 

.» χαὶ τὸ μονογενὲς ἀγαμφίβολον ἐπὶ τοῦ υἱοῦ μένειν, καὶ τὸ ἐκ τοῦ πατρὸς 
᾿ φ "»" "- “ Ἁ [ ἰϑὰ “ 

.»» εἶγαι τὸ πνεῦμα, μὴ ἀμφιβάλλειν' τῆς τοῦ υἱοῦ μεσιτείας χαὶ ἑαυτῷ τὸ 
΄κ-“ἕ ,.»“ .ο ὔ ἿΣ 

.» μονοϊενὲς φυλαϊτούσης, χαὶ τὸ πνεῦμα τῆς φυσιχῆς πρὸς τὸν πατέρα σχέ- 

.,» σεως μὴ ἀπειργούσης.., τούτων τί ἂν εἴη καταφανέστερον τοῦ παντὸς προ- 
ἡ 4 ἃ “᾿ 

βλήμαϊος εἰς διάρϑρωσιν : Ταῦτα οὐκ ἔστιν ὃς ἂν ἀσαϑέσι ϑεωρίαις ἐνοπ- 

ΡΙ υδαυδπηρογίβοϊαβ οἵ νἱϊὰθ ἀδῖον. ΒρΙ ΓΙ ΓΒ: ποῖ Φαομηοᾶο ϑριίγυβ 586 μαθοὶ δὰ Ρὰ- 
ἰγθη., 5βἰο οἱ ΕἸ. δὰ ϑριγαμα. Οπομπηοάο σοί ααϊάθην νἱοθ νοῦβᾶ, βίους ΕἼ]118 56 

Βαθοὶ δὰ Ῥαΐγθην., βῖο οἰϊὰηι ϑριγιυ5. δὰ ΕἸ] ππη. ΝῸΠ οδὲ ἱππᾶρῸ ϑρὶγ 8. ΕἸ] Ἰὰ5., ποὴ 
ἤρυγα,, ΠΟ ΥἱΓίῸ5., ΠΟΠ ὙΪΒ ΟρΡΟΓΔΠ5., βίουϊ οϑὶ Ραϊγὶβ ΕἾΠὰ5., οἱ ΕἾΠῚ ϑριγιίαβ. Εχ 

αυϊθυβ., οἱ ᾿Δηὶ β᾽πρῸϊα ΟΠ ἰᾺ Π., ΦΌΟΓΡΠ. Ὀ]Θηΐ βηΐ ΒΔΟΓῚ θα ΓΙΙΠῚ ΒΘΡΙΠΊΟΠΘ8, ρμἷθ- 
86 ᾿ρβογιαπιὶ ἃ Π60 ἱπβρίγαΐαθ ᾿πβι αἰ η 65, 486. ΠῸΠΠ] το 1 αι} οΠὈποχίαπι ΕἾ] τπη6- 
ἀἸαϊ!οπθηι., τηαϊ πη 6. παϊαγα θη. ῬΘΡΓΒΟΠΑΓ ΠῚ ΓΟ] αἰ ΟΠ πὶ οἱ σοηἰ ποι θη δἰ 6118 

ΘΟΠΟχϊ ΟΠ ΒΘΟα πα ππὶ Βα ρΘΥ ΘΠ ρΡΟΓ ΘΙ ᾿ρβαγ πὶ Θϑβθηϊαμη οἱ οομηπηαηϊοηθηη 5ἰπιὰὶ 
οὐπὶ Αἰ ογθηια ἀοπηοηβιγαηΐ. 

ἠδ. Αἰἴαῦθ αὐ Ρ]οπῖαβ θαι Ν υββοηὶ ἀἴοιβ αἰὰνρ ; ἰὰ πὰ Θηΐπ ἰδ πιριιβ δὶ Πᾶδο ἴῃ Πη6- 
ἀἴυπι ργοίογοπαϊ ; Εἴο απ βθηβιθ8. Βα πὶ γ ΘΔ} 15 ἀοοαγαίθ ἀϊβραΐαϊ ἰϊὰ 50 6 π5. δὰ 
ΑΡΙανίθ. «Ναΐαγαθ ραγιἰαΐθηι οοη ἢ θηΐοϑ, οαιβαητ5. δὲ οασϑαι ΑἸ ΠΘυθ [πὶ ΠΟ πορᾶ- 

» Τη018, 48 ἴῃ ΤῈ ἰδηϊατημη 0 ΔΙ ̓ Θγατη ἃ) Ἰΐθγο ἀἰβιϊπραὶ δα πη θηγαδ; απαμτη βο ]οοὶ 

)» ΘΔ ΒΔΠΪΘΠ 6586. ΟΓΘΟΪΏγ115 ; ΔΙ ΓΘΓ πὶ Ὑ6ΓῸ,, οαπιβαίαμη. 564 οἀιιβαη15, οἱ οἷιβ {αὶ 6Χ 

.). Οδτιδὰ 6ϑὲ, [181 ΓΒ 15 ΠΡ πε ἴατι ἰη16}ΠΠρἼ πηλι8: πᾶπη ΔΙ Ιου πὶ Ομ ῖσαθ οχ ρυπιον 

» ΔΙΤογαπι ἃ 60 «ποά οϑὶ οοῃιῖσαθ οχ ρυίπιο : ἰἴΐα αἱ οἱ ἀπίσθηϊ! ποῖῖο πο πα θῖραο ἴῃ 
» ἘΠῚ. βυθβιβίαι ; οἱ 6 οχίϊα ϑρὶν5. οχ Ραΐγθ πο ἀπ ἰοθῖαγ , ἀΠΙρ ΗΟ 80]]Π1οθὲ πιθσ 
Ὁ» ἀἸαι!οη θὰ δι᾽ οοὴ βογνδηΐθ, {πὰ ϑρ γα πὶ ἃ παΐωγα]! ορσὰ Ῥαΐγθπι γ᾽ αἰ οπθ ΠῸΠ 

». ἃγοοῖ.» Θυα. ἰδ Ὑογθ 5 θυ! ἀθηιαβ, δὰ πη νογβαμη ΘχρΙαπαηάαμι ΡΡΟΒ]οπια ἢ Ηδθὺ 40 
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΄΄-- 

τανααβων ληαθας τος 

ἐπι ποκσφαι, 

ΠΙΒΤΟΒΙΑΕ ΘΟΟΘΜΑΤΙΟΛῈ ΠΠΒΕᾺ 1: 603 

φρισάμενος ἀμφιδοιάσειεν ὁπωσοῦν, καὶ μὴ ἀρκοῦσαν ἔχειν ἡγήσαιτο τὴν τῶν 

ζητουμένων φωταύϊειαν,. τὴν τοῦ υἱοῦ μεσιτείαν τραγουμένην ὁρῶν, χαὶ τὴν 

ἐντεῦϑεν τῶν αἰτιατῶν. ἀμφοτέρων διαφορὰν, ἵνα μὴ χαὶ αὖθις ἐπαναλαμβά- 

νων τὰ πεὲρὶ τούτων δόξω παλιλλο[εῖν. ᾿Αλλὰ δεδοίχασι, φασὶν, υἱοῦ μεσίϊείαν 

νοῆσαι ὅλως ἢ παραδέξασϑάι, μὴ ποτὲ λάϑωσι χρονικὴν ἐντεῦϑεν ἔμφασιν 

παρεισάξαντες ἐν οἷς ἐκ τῆς αἰτίας ἄμφω πεφύκατον τὰ αἰτιατὰ, καὶ τού- 

τῶν δὲ ἑτέρου τὸ ἕτερον, χαὶ τὸ ἅμα εἶναι ὁλέσωσι" καὶ ἡ μὲν ἐσίαλαστος 
αὕτῃ. δειλία, οὐ δ ἄλλο τι συνεσκευάσθη τοῖς λέγουσιν, ἢ διὰ τὸ σπεύδειν 

ὑπερβαλλόγϊως. ἀποδιαπομπῆσαι τὴν ἣν ὁ προδιαληφθεὶς θεολοϊικώτατος Νύσ- 

σης διαφορὰν τοῦ αἰτιατοῦ παραδέδωχε, καὶ ἀνερυϑριάστως ἔχειν ἑκάτερον 
τοδὶ μεῖαληορεῖν προσεχῶς, καὶ μηδὲν διαφέρειν προσεχῶς λέϊειν καὶ διὰ 
τοῦ προσεχῶς" εἰς τοῦτο γὰρ τὰ τῆς πτοίας αὐτῆς ἀποτείνεται. 

με΄. Ἡμεῖς δὲ ἐπείπερ εἰς ταῦτα προλαβόντες ἀνώτερον ἀπελογησάμεθα, 

ἢ μᾶλλον εἰπεῖν δ ἡμῶν οἱ τῶν ϑείων λόγων ἐχφάντορες ἀπολελοϊημένοι, 
πανϑ' ἁπλῶς περὶ ὧν ὁ λόγος ἔν τε λέξεσι καὶ νοήμασι διεσάφησαν, ἄγε 
δὴ τοῖς πατράσι ταυτοτρόσως ὑπηρετοῦντες, χαὶ τὰς χρονικὰς αὐτῶν ὕσο- 

νοίας ὡς ἀνυπάρκτους παντάπασιν ἀπελέϊξωμεν, καὶ μηδαμῶς πτοηθῆναι 7αύ- 

τας κατὰ λόϊον εὐθύτητος παραστήσωμεν, ἀλλὰ παρὰ τὴν τοῦ οἰχείου σπου- 
δάσματος σύστασιν πῶς Γὰρ ἄν τις εὐλαβηϑῆναι τούτους ἐν τοῖς περὶ θεοῦ 

τῶν θεοβραβεύτων πλέον τῆς ἀληθείας ὑπερμάχων ἀνάσχοιτο, διαῤῥήδην οὔ- 
τως ἐχτιϑεμένων τὰ ἐξ ὧν αὐτοῖς τὰ τῆς ὑποστολῆς καὶ δειλίας συσχήμα- 

τίζεται; εἶτα εἰ τὸ διὰ τοῦ προσεχῶς, ταυτὸν δ᾽ εἰπεῖν δι᾽ υἱοῦ, ὃ τοῖς 3εο- 

ΠΟῚ ΡΓΔΟΙ αἀἸοαϊα σΟμβ᾽ ἀθγαι !οπθ βρθοίοι,, Ποὺ πο ροϊθϑὶ αἱ α]]αΐθητβ Φαθ᾽[οῖ,, νῸ] ΠῸΠ 

58 115. 1Πβιγαῖαπη ααδοβιϊοηθηι ἱπαἸοοῖ : ἄσηι οἱ ΕἸ] τηθαϊ!αι παι δ᾽ πο ἀαίαμι νἱάθι, οἱ 
Θὰ ΠΊ 486 ἢΐπο ΘΧβαΓΡῚ  οαιιβαι ΟΡ. ΠῚ ΔΉ ΟΡ Ππι αἰ ΠΟ υθη την ; πθ ἴᾶπὶ Γαγβιιβ αἰοία τθϑιι- 
ἸΏΘΠΒ., ΒΘΡΙΏΟΠΘΙΙ ᾿ϊθραγΘ Ὑἱθαν, 564 Πἰ {ἰπιθηΐϊ, αἰπηϊ, 46. ΕἾΠῚ τηραϊαιίοηθ οορίαγο 
ἃ ΟΠ ηΐΪΠΟ Θα ΠῚ Δ ΠΆ ΘΓ, 6 [ὈΓΡῚ6 [θη ρογΆ] θὰ βρθοΐθηι ἱποαιίθ ἱπποθηῖ 88, αααίο- 
ΠῸΒ ΘΧ ὁδ8ἃ ΔΙῚ 0 Οαμβαιϊ ργονθηΐαηΐ, οἵ ποῦαμη Δ] [θυ 5 Θχ ἰἴθΓῸ ΟΥΡΙΒΊ ΠΟΙ οἱ οοὔ- 
χἰβίθ πὰ ῬΑΡΙ [ΘΓ ροββασι ἄθπῖ. Αἰχαΐ Πῖο βἰμγα]αΐαβ. ΕἰπῸΓ πΟΠ Δ] ἰὰ πὶ ΟἿ οασβαϊη ἃ 
ἀἰοθητθι5. δχοοριαϊτιβ δὲ, ηἰδὶ αυΐὰ δηἶχο βιίαάθηι {Πᾶπὶ σασβαι! αἰ ροη απὶ ὁχ-- 
οἴσχάογο 4υδπι Βα πηηγι8. Νγββαθ ἐπ ΘΟ] Οριι5 ἐγ! α1 1, οἱ αυΐα ᾿πρυάθηΐον ἰδοίδηϊ, Ρ6- 
ΤΙΠ46. 6886 81 ἀἰοαίαιν. ΘΟΠΙΙριιΘ Θχίβίογθ οχ ΔΙΠΙ]Ο., ἃ δὶ ρϑῖ ΔΙ ααθπὶ «αἱ ΘΟὨΙΙριιΘ 
οχἰβίαϊ. Ηο ΘηΪπὶ ΟΠΊΠἾ8. {ἰπηον γϑοί αι. 

ἦθδ. ΝῸΒ νϑῦῸ, 4υοπίαπι ΒῈρΘΥ5. ῃΠᾶθο ἀθίθ ἀἸπλι8, γ6] ροια8. ργῸ ποθὶβ αἰνίηὶ 
ὙΘΓΡῚ ΘΧΡΙ ΔμδΙΌΓΘ5. [11 βαηΐ, ααΐ οαποία ΡΓΌΓΒΒ, 46 4υΙθΒ ΒΘΡΠΊΟ δϑί, νοοαρα] 5 
οἱ βθηβίθιυιβ. ἀβοϊαγανθγαηΐ, ἃ66. πιπο ρα ΡΙθ8 Θοάθηι πο ΟὈβοαιθηίοβ, οἱ οἰγοὰ 
ἰθΠΉρΡ 18. ἸΒίΟΓ ΠῚ ΒῈΒΡΊΟΙΟΠ65. ἰἈΠΠ ΙΔ ΠῚ νὰ Πὰ8 ΘΟΔΓΡΌΔΠΊΙΒ, ἴα 6 αἱ ποιηἰηὶ ΕἸΠΠΟΓΘ ἢ 
ἱηρογαηΐ, αυοά -Δ4 τϑοΐυτῃ τσαϊοοίηΐ αμην αἰ πὶ ἀοπηοπβίγθπιαβ, 564 ἰαπί απο 86- 
ὁαηάσπι ρΓΟΡΡΙΪ βίια!! βισποίαγαπι. (αν Θηΐπὶ αϊβααδιι ΠῸ5 πιθίπθγθ ἴῃ ἀοοινί εἶα αἰ ν ηΐβ 
ΓΔ ΡῚ8. Ὑ6}11, αυᾶπιὶ αἰ] ηἰτι8. ἱπϑρίγαΐοβ υθυ ται 18. (δ ίδηβογοβ, (αὶ ἰδπὶ Ρούβρίοιθ 118 
δχροβαθγαηϊ,, πηᾶδ Εἰ εἰπι! αἰ Γαΐθηι πηθιαπη 6 οοηΠηρσαηὶ  Ποϊπάθ οἱ γογθᾶ « ΡΘΙ ΘΠ} 
41 οοπίίραθ». φαοα ἰάθπι δϑὲ ἂρ ἀΐοογο «ρον ΕἸ απ» ἀυοά ἀραὰ ἀϊνοβ ρείγοβ παΐα- 

οοΐ, 1. 37. δ. 



ΕἸ} ΘΕΟΒΟΙΙ ΜΕΤΟΘΗΙΤΑΒ 

φόροις εἰς φυσιχῆς εἴληπται δήλωσιν μεσιτείας, διαστηματικὴν οὗτοι μή πόϊς 

δοίη παρείσδυσιν ὑποπτήσσουσι" χαὶεἰὶ ἅμα τῷ υἱῷ τὸ πνεῦμα, πῶς δὲ υἱοῦ 

ἐπαπορούμενοι ἀντεπάγουσιν, ὡς οὐκ ἂν συμβαίῃ ἀμφότερον, τί μὴ χρονιχὰς 
παρειφϑορὰς τὸν ὅμοιον τρόπον δεδίασι χαὶ ἐν οἷς ἐκ τοῦ πατρὸς τὸν υἱὸν 

ἊΝ, Ἁ 

καταγγέλλουσιν; τὶ μὴ καὶ ἐν οἷς αὐτὸ δὴ τὸ “ππανσϑενουργὸν καὶ τελειο- 
᾿ 2 ἱρὰ Ε] “ 7 τὶ ᾽ὔ ἃ Φ τ ᾿ , ᾿ ε 

ποιίον εἰῷρ͵ τοὺ αὐτου χασεκαάστην αναγορευουσι; και εἰ αμα τὸ τρία χαὶ ὡς 

ἦλ. ϑώ. ἐδ ,ὔ ᾿ ͵ὔ ᾿ ι " .“ τ 
αλημως συναίιόια πιστεύεται χαὶι συναναρχα, τί μὴ ἀμφισβητουντες οντεπι- 

Γ »"ἪᾺ ΕῚ Ν , , Ἵ ᾿ φέρουσι, πῶς ἐξ ἑγὸς ἄμφω, καὶ ὡς οὐκ ἂν ἑκάτερον συνέλϑῃ ἅμα καὶ ἐξ 
εν Ν Ν »“"ΞἾ "“΄ “ 

ἑγὸς, τριὰς δηλαδὴ καὶ δυάς: εἰ γὰρ ἐκ τῶν καϑ᾽ ἡμᾶς περὶ τῇ Διὰ τοιου- 
-“ τοτρόπως δειμαίγουσι, τί μὴ καὶ περὶ τῇ ΕΚ; ἐπειδὴ πὲρ ὡς ἐχείνη καὶ αὖ.- 

᾿ -“ " «οἅ.{. 28,8. ΤΉ τὰς χρογιχὰς ἐν ἡμῖν ἐμφάσεις οὐκ ἀποβάλλεται; εἰ δ᾽ αὕτη ϑεοπρεπέ- 
στερον ἐχλαμβάνεται, τί μὴ κἀκείνη οὐκ ἔστιν ὅσως ἡμεῖς διαστολαῖς τοι- 
αὐταῖς ληφϑείημεν. 

“ΡῈ, ΧΠῚ. δ. μζ΄. Οὐ φοβηϑησόμεϑα φόβον, οὗ μὴ εἴη φόβος ὡς γέϊραπται "᾿ ἀλλ᾽ 
ὡς ἐκ τοῦ «πατρὸς τὸ μονογενὲς ὁμολογοῦντες ἀπαύγασμα, καὶ ἅμα τῷ 

Ψ τ , ᾿ ᾿ ΕΞ , -- Ἶ 
πατρὶ ἀχρόνως εἶναι καὶ ἀϊδίως οὐκ ἀπαρνούμεϑα, καὶ ὡς ἐκ τοῦ “πατρὸς 

. ἥ - , Ἂ ᾿, τ ᾿ “ ν 3 ἢ ΄ 
το εοποιὸν πνευμαὰ κηρύττονϊες, και τὸ ἅμα εἰναι τῷ πατρι οὐκ αἀπαναινο- 

5» ἃ “ δ ΕῚ 4«. δὲ -"» -“ . ω Ν Α Ν “ “ 433 
με α΄ οὕτω ἐ υὑἱοῦυ τοῦτο Φρονουντες εῷό του πᾶτρος, και τὸ αμα τω στ 

3 γ᾽ ἊΡ ᾿ Ψ »“ Ἁ , 

ἀχρόνως εἶναι, καὶ συνανάρχως πεφῃνέναι χαὶ ὁμοτίμως φρονοῦμεν, καὶ οὐ- 
τι ΄ Ἢ Η Χ 4. ἃ “ ᾿ Εις κὸ Ν , Ψ τ ἴντα δὲ 

μένουν ἀποφασχομεν᾽ εἰ Ὑὰρ ἐπὶ τῶν ἐν ροὴῇ χαὶ Ἵένέσει μα εἰναι! τοῖς οἱ 
νι α ᾽ὔ “ ᾿ Ν ε Ν ς , ’ “ δ ᾿Ἷ Χ τς 
ὧν πεφυχασιν εὐρηται τὸ ἡλίιαᾶχον ἐν τούτοις λαβε μοι φως, ὁιὰ γὰρ τῆς 
᾿ - -“ » ,ὔ , ἀχτῖνος τὸ τοιοῦτον, καὶ συνάμα τῇ ἀκτίνι καθέστηκεν, καὶ σύνδρομον ἔχει 

ι Ε 5. ὁ Μὰ ΜΕ ς " 3} “Μ , αἰ τ Ἂι ε Ψ» τὸ δι αὐτῆς φυσιχῶς εἶναι, καὶ ἅμα συνυπάρχειν αὐτῇ, καὶ οὐδαμῶς ϑα- 

ΤΆ}. τηθἸι 0 η 15. πα θοῖ ποιϊοηθηι,, 811 ἀἰβιδη! !π ἰθπ ρου ΪΒ ορϑοῦὶ βαβρίβοδηίαν; οἱ 

51 ]ἘΠ8 ουπΊ ΕἾΠΟ ϑρὶνιι8, Ζαομηοάο « ρῈΡ ΕἸ απ» ΔΔΔΟΡΙΔηἴθ5. ορροπαηὶ,, (πδϑὶ 
τα 6 ΠῸΠ πϑανθηΐαὶ Ὁ ΟΡ ἰθιρΟΥ 5 ΟὈΓΘΡΙΪΟη 65. ράγ 6 ΠΟΠ {π|6ηΐ, ἴπ 60 οἰϊαπ) ἄτιπὴ 

οχ Ραΐγ ΕἸΠ πὶ 6886 Ῥγο[ιθηῖον Ὁ Ουϊά ηἰ, ᾿Ἰπψυδπη., δὲ οὐ ἰρϑαπι ΟἸηη!ροι ηΐοπι 
οἱ οπηληΐα ρου βοϊθηΐθηι, οχ δοάδπι ἰθγιϊο ἀαοαιθ νοῦ ἀδριδοάϊοαπι ΕἸ 5ἱ ἰγθ5. 5ὶ- 
πλᾺ] νθῦα οοδοίθγηὶ ογθάἀαπίατ' ραΓ ΘΓ 6 β'πθ η 110, οαρ ἴῃ 50ὰ Δαθίοίαιθ πὸπ ορ- 
ῬΡοπυηΐ, Φποτηοο οχ ὑΠπΠῸ ἅπηῦο, οἱ φαομιοάο βἰηρα! σολ! αϑυϊηϊ, οἵ οχ ἀπὸ {τ ηἰ- 
ἰὰ5. 80] 1οϑὶ δὲ ἀμ 1185 ῦ. 51 ΘηΪπ ΠΟΒΙΓΑΓΙΙΠῚ ΓΟΡΙΠ ΘΧΘΙΊΡ]Ο., ΟὉ ρα ϊου]δηι Ρεκ ἐἰἃ 

ἰογπϊάδπι., χυϊά πὶ οἰϊαπη ΟΡ ραγιϊου] αι Ἐχ ὃ φαπαοσαϊάομι αἱ 1118, 5ῖο διΐδπι Πᾶθο, 
ἰθη ρον 5. βι σὩΪ ΠοαΙ]Οη65. ΠῸΠ τοϑρυΐϊξ. Οὐοα 5ἱ 118 οἱ Π6ὸ αϊσηΐον δοοὶρί αν, χαϊά πὶ 

οἵ βᾶπο 5} ϑδάθπὶ ἀἰβογοιίοηθ ΓΘ Ρ Ἁπλι85 ὃ 
41. Νἕ {ἰπιθϑηγ8. {ἰπηΟΓΘ. ὉΔῚ ΠΟ δῖ {ἰπΊῸ... ὉΠ βουρίππι ϑϑὶ ; 564] ἰδιη 8 ΠῚ 

οχ Ῥαΐγο ἀπὶρθηϊ απ ΒΡ] θη ἀογοπὶ οοπἢιθηΐθθ, βίη! οἰΐατι οὐ) Ῥαΐγα Ἰη θη ρΟγ ΘΓ 
6886. Θὲ ΒΘΠΙΡΙΓΘΡΉΔΙΠ 6’ ΟΠ ΠΟΡΘΙΊμ5: οἱ βίους οχ Ραΐγ ἀἰνίηση ϑρὶ γιατὶ ργαθα!- 
Οδηΐθ5., ᾿ρ8.1Π} 6886. ΟΠ] Ῥαΐγθ πῸῚ ΔΌΠαΪπη8, ἰἰὰ ρον ΕἸ] πὶ μπηο 6886. ὁγοθηίθϑ 

6χ Ῥαΐγθ., δἰϊδπὶ οὰπΊ ΕἾ]Π]Ο Ἰπίθμη ρου ἴθ 6886, οἵ ἃ 486 βἰπο ἰπίτἴο δὲ ραγὶ π᾿ πο- 
ΠΟΙ ΘΧ δ ππλΠ5, ΠΟΤ ποϑδηγι8. ΝΠ δὶ 486 ἤσχα ἃὰϊ σοπούαϊίοπο ἤππὶ, πᾶ 

οχίβίθυθ οὐπὶ ϑΙρ θη 8 σΟΙ ρου απ αν ; γ Ρ ϑγαῖϊα ἴῃ ΠΪ8 βατηθ πὶ ΧΟΡ] ΠῚ 

ἃ Ἰὰ06 : οἰθηϊμη ΡῸν γαάϊαπι Πᾶθο οδῖ, οἵ ουτὰ τδᾶϊο οοδχβιῖῖ,, δὲ σομβθηιη ἢ 1ρϑὶ 

ἼΓΥΥΣΥ, δῃ Ὑτύτ- ΝΗΩ͂Ν ὡ ᾿ τῷ 1 αν ἀπὸ Δ ὃδἣ τ κῃ 



ΗΙΘΤΟΚΙΑΕ ΠΟΟΜΑΤΙΟΛΕῈ ΠΙΒΕᾺΚῚ 1. θρῦ 

- -“ » ͵ δ ᾿ 3 , 

τέρου θάτερον ἀναιρέϊικὸν, πῶς οὐκ ἐν Ἰοῖς ἀῤῥεύστοις Τοῦτο χαὶ ἀνωλέθροις, 
ἱρὰ , ε ’ὕ ᾿ “ Φ Ν 

εἴη ἂν προσφυέστερον καὶ ὑπὲρ πᾶσαν σύγχρισιν ὑψηλότερον ; οὕτως οὐχ, ἐγα 
- ἵ » »" , 7 3 42 ὦ ᾽ “ “ 

ἢ χαὶ δύδ. τῶν ϑεοειδῶν διδασχάλων ἰδόντες, ἀλλ᾽ ἅπαντας ἀτέχνως. ὅσοις 
"» »"᾽Ὁ Ἁ “οΣ; ,ὕ Ν ν 

ἡ Ἰῆς ϑεολογίας χάρις ἐχκέχυται, δὲ υἱοῦ τὸ πνεῦμα σαφηνίζονϊας Τὸ παν 
ΤΣ : ἐ ἘεδρΝ 

τιον, ἐξ αὐτῶν ἀραρότως καὶ Τὴν Τούτου τράνωσιν ἔσχομεν, χαὶ παϊαχοῦ Ἴης 
-“ἢ᾿ »“» ς δ; »-“"᾿ ἡ Ἀ ᾿ ,, ᾿ ἥς 

φτοῦ υἱοῦ φυσικῆς μεσίϊείας Τὸ Τοιοῦτον εἶναι χαρακϊηρισΤικὸν ἐμυήθημεν" καὶ 
»"Ἢ 2 ΜΡ ε Ν μον ’ 

οὔ ποτ ἂν ἄλλως ἢ οὕτως ἐννοεῖσθαι συνθείημεν. ἐν οἷς ὁ πηϊασμὸς τοῦ πνεύ- 
ε Ξ3. ε ,ὔ ς 

ματος δοματίζοιτο, ἥ τε δόσις καὶ χορηία, ἡ ἔλλαμψις, ἡ φανέρωσις, ἡ 
᾿ ,ΨὮ 4 εν 

ἀγάβλυσις, ἡ πρόχυσις, καὶ ἡ πρόοδος, καὶ πρὸς τοῖς ἀλλοις ἡ ἔχπεμψις 
"-ω “᾿ - , “ 

ἡ ἔκφανσις, ἡ ἐχπόρευσις" ὡς ΤΙοῦν ἐφ᾽ ἑχάσίου τῶν ἀπηριθμημένων λοιπῶν, 

οὕτω καὶ ἐπὶ αὐτῆς δῆτα τῆς ἐκ τῆς ἐχπορεύσεως τὴν δὲ υἱοῦ φωνὴν φυσι- 
- ’ Ν Ὧν ΑἹ ὃ ΄ Ἶ ΄ -. ἡ ΡΉΝῸ ἢ , 

«χῆς μεσιτείας οἴδαμεν εἶναι δηλωτιχὴν, διάφορον Ἴρόπον ὑπάρξεως τὴν ἐχπό- 
εν ὔ ΕῚ “ Χ ΄ 7) ὃ ἥ 5 ’ " ξ 

ρευσιν᾽ καὶ στέρίομεν ἀμφοῖν καὶ σϊέρξομεν Τὴν διαύϊειαν, ἐπεί περ οὐχ ἡμε- 
“᾿ » , , " , 

πέρας διανοίας ἀνάπλασμα, πατρικῶν μενοῦν ε διασαφήσεων [γνώρισμα καὶ 
ΕΙΣ ΕΣ “ "Δ ε ὃ τ 4 ", ε "55:8 5 ᾿, -“Ὁ ΄ ΕῚ 

οὔκ ἔστιν ὅπη ἂν ὁπωσδήποτε ἄλλως, ἢ ὡς ἐῤρῥεθδὴ τὴν τοῦ πνεύματος ἐχ- 
τ . ες Ἢ 4 

πόρευσιν ἐχληψόμεϑα, οὔτε ἐν οἷς ἐκ τοῦ παϊρὸς αὖϑις ϑεολογοῖτο, οὔτε 

ἐν οἷς δ υἱοῦ καϊαγγέλλοϊο" ὡς οὐδὲ 7ὴν ΔΙᾺ ἄλλως ἐπί 7ε σέμψεως καὶ 

σῶν Ἰοιούτων Τινὸς, ἤπερ ἐπὶ τῆς ἐχπορεύσεως, ὅτι μηδέ τινι Ἰῶν θεηορίαις 
Α ὴ ἐ 5: 

διαλαμψαάνων., τοῖοι ἐπενοήϑησαν προσδιορισμοὶ, καὶ ὁμογυμιῶν ὁπωσοῦν 

" 

ἑτερότηϊες. 
“ Ἀ ΕἸ ,ὔ ε 

μη΄. Καὶ εἰ βούλονται, Ἰὰ δοκοῦντα σφίσι καὶ αὖθις λεϊέτωσαν οἱ δια- 

φερόμενοι" καὶ εἰ συμβάλλει κακεμφάτως Τῷ παϊρὶ ὁ υἱὸς ἐπὶ Ἴῇ ἐκπορεύσει 

δϑὲ αὐ ἃ τδάϊο παίαγα ον 5ἰζ, β᾽ πη] οχίβίαϊ., πθὸ ΔἸ θταηλ Δ] ΓΘ] 15. ΡΘΡ ΘΙ ρΡ ΟΡ Πὶ 

οβί ἢ οἂν ἴῃ 18 φὰὶϊ ἤαχὰ πο ἤπιηὶ,, οἵ ἴῃ ἱπηπηογία Πθ5., ποὺ ΘΟ  ΠΡῸΓΘ. ΠῸῚ 511 

ΠΟΠΥΘὨἰΘὨ α5., οἱ οπηηΐ οοΙραγαϊίοηθ πηδὶα8 Ὁ 516 ἰΐδααθ οαἢ] ΠῸΠ ππὰμὰ Ὑ6] ἀ05 

ΒΔΟΡΟΓΌΠῚ ΠΑΡ ΒΙΓΟΡα πὶ νἱ ἀθαμηι8., 56 οπποβ ἱπαἀυθ ἰδηΐθι, ααϊουσηααθ {Πθο]ορίδθ 

ϑναϊίαπη δοοθρουαηΐϊ, μοῦ ΕἸ απὶ ΔἀβγιλαΓΘ βαποιἰββίπυαιη Κρ γ ατα., αχ Πὶβ Ἱπα δ ΠῚ 
Ρουβρίοιθ. δὲ αϊὰ8 ἀοουγαῖδπι ΠΟΙ πὶ ΠΟ Πλιι5., οἱ ἀβααθυδααθ ΕἾ] παϊαρα! θη ΠπΊ6- 

αἰαιϊοηθῖα ϑ'ΡΙ ΓΙ αὶ 6886. βί πρα ρ ἴον Ῥγοργίαμη δἀοοθιηαν. Αἴχαθ ᾿ΐὰ οἱ ποη Δ] 116 Ὁ ἰη6]-- 

Ἰίσθρ ἀθογθυϊηγιβ φαοιϑβοιμηααθ ἀθρῖναι! ϑρὶν 5 ἀορτηα ργοροπίταν.,, οἵ ἀοηαπι,, οἱ 

ῬΓΔΘΡΙ το, οἱ ΘΠ ]βῖο, οἱ οβίθηβίο, οἱ βοδίῃγθο, αἱ οἰϊαβὶο, οἱ ργονθηΐαβ, ρυδθίοροδα το 

ΠΉἸββῖο., οἱ πηδηϊθβίαιίο, οἱ ργοοθββίο. ϑ5᾽οαϊ ΘΡσῸ ἴπ ΒΡ Ὶ}18. ΓΘΠΧαΪΒ., 486. ΘΠΠ16- 
ΓΑΥΪΠΊΙΙΒ., 810 ἴῃ ἰρβὰ υἱάθι!οθῖ ῬγΟοθββίομθ, ἀἰοῖο « ρϑὺ ῬἸΠ αμὰ.» παΐαγα}}8 πιθα ὰ-- 
τἰοηἶβ Βοῖπλ}8 6586 βρη Ποδ γαπ ; οἱ ἀἰν ΡΒ ἢ 6556. οχἰβίθ πὶ τη πὶ ὈΓΟΟΘΒΒΙΟΠΘΙη, 

«αοηΐατη πα πος ποβίγαθ πη ηἘ}8 Πρηιθηΐϊαπι δῖ, θα ἃ ραϊγ θυ ἰγδα τα ΠΟΪ5 πο- 
το. Νοααθ ἀβαυδηι Ἰϊοοῖ 4116 ααᾶπι ἀϊοΐαμη δὲ ϑρ᾽ν5 ῬΓΟοθββϑίοπθπι ἰῃἰ 6] ]Πρθῦθ, 
ΠΡαὰΘ ΟΠ ἃ Ῥαΐγα ργοοθάθγθ αϊοϊϊαρ, πρᾶὰθ οὑτη ΡῈ ΕἸ] πὶ δάβου αν : βιοαΐ 
οἰϊαπη ραν οα πὶ Ρὲκ Ππαπα Δ] 10 Ἰμ 6 ]]Πσ᾽ πη οὰπὰ (6. Πηϊββίομθ ΒΘ οϑὲ, ἃὰϊ ἀθ 
ΒΙ ΠΉΠΠΡΒ., ἃὰϊ ἀθ Ῥγοοθββίομθ ἢ χαΐα πιο ἀρ] αι. [8168 (αἱ ἰδ} γο]αη1) νου θογαπι 
ΟἸΡΟΙΠΙΒΟΡΙρ ΕΟ π68. Θχοοριϊαν!ε., οἱ δχίγαπθα ΠΟΠΊΟΠΥ ΠΡ ηλ γοραθα]Δἃ. 

48. ῬΟΙΤῸ 581 γοϊαπὶ,, ορίπἰοηθπὶ βαᾶπι ἄθπαο ἀϊοδηὶ 4υἱ αἰδβθηϊϊαμπξ, οἱ ἤὰτα ἰἢ-- 
ἀθοθηίου οοποαγραὶ ΕἸ] 5. οαπὶ Ῥαΐγο ἴῃ ϑρίγἰ [8 ῬγΟΟΘββίοπο, οχααϊναηῖ ; αυοάᾳαθ 

ε 

(οά. [. 28. Ρ. 



οοἄ, [. 39. ἃ. 

00 ΘΕΟΒΟΙΙ ΜΕΤΟΘΗΙΤΑΕΒ 

τοῦ πνεύματος ἐρωτάτωσαγ: καὶ τὸ ἐντεῦθεν ἀτελῆ ἐχπόρευσιν εἶναι, εἰ δὶ 

υἱοῦ ἐστὶ, προφερέτωσαν' εἰ μὲν οὖν ἡ δὲ υἱοῦ ἐχπόρευσις τοῖς τὸν ἄδυϊον 

εἰσδῦσι γνόφον τοῦ πνεύματος ἀριδήλως οὐ διηγόρεῦϊαι . εἰ ἀμφοῖν τοῖγδε 

ΤΟΙ ῥησειδίοιν ὁ γοῦς τοῖς διερμηνεῦσι τῶν σείων οὐ διηρμήνευται, τάχ᾽ ἂν 

εἰχότως ὁ τῶν προτεϑέντον ἀτόπων Ἀογὸς τοῖς καὶ τοιαῦϑ᾽ ἕτερα συνείρειν 

ἐθέλουσιν ἐπεπλέκετο᾽ ἐπεὶ δὲ καὶ κατὰ λέξεων χαὶ ἐννοιῶν εἰλικρίνειαν Ἴοῖς 

ϑεολήπτοις ἀνδράσι διήρϑρωται, χαϑὰ δὴ καὶ εἰρήκειμεν, ποῦ χώραν ἕξου- 

σιν αἱ τοιαῦται τῶν ἀτόπων ἐπιπλοκαί; καὶ εἰ μὴ μεμηνέναι κατὰ τῶν Ἴῆς 

ἀληϑείας κηρύκων αἱρήσονται, ποῦ δὲ χαὶ ἅπερ ἐπάγουσι “παραπλήσια, ὡς 

εἰς ὀρθὴν ἔννοιαν ἐκλαβέσϑαι τὰς τοιαύτας τῶν χρήσεων δεῖ, οὐχὶ καὶ τού- 

τῶν οἴχοϑεν, καὶ ἀπ᾿ αὐτῆς προφορᾶς τὸ ἀπαράδεκτον προφανές: οὐχὶ καὶ 

τούτοις τὰ προσεχῶς εἰρημένα «ρὸς ἔλεγχον ἐναρῖη; τί δέ φήσουσιν εἰ τὸν 

ὅμοιον χαὶ αὐτοὶ τρόπον περὶ τῆς προόδου τοῦ πνεύματος ἀντερωτηθήσονται : 

ἄρα χαὶ ταύτην ἀτελῆ δώσουσιν ἐκ πατρὸς. ἐπειδὴ δὲ’ υἱοῦ; τί δὲ εἰ καὶ πε- 

οὶ τῆς προχύσεως, χαὶ ἐκλάμψεως, καὶ τῶν τοιούτων ἁπλῶς: ἄρα κἀπὶ Ἰαύ- 

ταις χαϊὰ Τὴν σφῶν λῆψιν συμβαλεῖται ῷ παϊρὶ ὁ υἱός ; καὶ Ἰὸ ἀτελὲς ἕξου- 

σι καὶ αὗται κατ αὐτοὺς ἐκ πατρὸς, ἐπειδὴ δ υἱοῦ; ᾿Αλλ᾽ αἱ τοιαῦται τῶν 

ΘΕ. οὔ, φασιν, Ἰὴν ἀΐδιον δηλοῦσι Ἰοῦ πνεύμαϊος ὕπαρξιν" καὶ ἔσω Ἰοῦτο 

χαὶ δεδόσϑω χατὰ τὴν ἐνοῦσαν σφίσιν ἀρέσκειαν, χαὶ γοείσϑω ἡ τοῦ πνεύμα- 

τος πρόοδος κατὰ τὸ αὐτοῖς βουλητὸν, ἡνίχα καὶ οὐσιωδώς δογματίζοιτο,, 

χαὶ ἡ ἔχφαγσις ὡς αὐτοῖς ϑελητὸν ἡνίχα καὶ ἀΐδιος λέγοιτο. τί καὶ οὕτως 

ἐροῦσιν; ἀρ᾽ ἀτελεῖς φαῖεν ἐχ τοῦ πατρὸς, ἐπειδὴ δὲ υἱοῦ, ἢ ἐπὶ μὲν τῶν 

πᾶ βοζαίϊαν, πὰπὶ ἰπηρουβοϊα 5: ρον ΕἸΠαπὶ ΡΡΟΟθββῖο, ἀϊοαηὶ. Ουοά 81 ΘΡΒῸ ὈΓῸ- 

εδββῖο ρὸν ΕἸ απ, 115 4] ἱπδοΟΟββ ΒΊ]Ποτὰ ϑρίγἰτπ5. ΟὈβοαγ [αΐθη ἰῃΡ Θβϑὶ βαπὶ, βου ΒριοαΘ 

ποη [υϊδβοῖ ραϊοίαοία ; 5ἱ ἀυογαπα Πουαπι ὙΟΟΔ θα] ΟΡιιπὶ 5θηβιι8 ἃ αν] 185 Ἰπί θυ ργΘ θι8 

ΠΟΠ Θββθῖ δχρ᾽ απαΐαβ., τηϑῦῖῖο [ογίαββα βαρ! οἴ απι Δ ΟΒαΓἸ αἴπιι Βογῖ88., 80 Ηἰ5 «αὶ 

οἱ ἃ]14 οἰυβιηοαϊ πθοίογο βοϊθηΐ, ἃσϑ]οιηθγαγοίαν. Ναπο ααΐα δὲ ἴῃ γα }18 δὲ 1 886- 

51 118 Τ68. Οἰαγββίπηθ ἃ αἰνὶβ υἱγὶβ δυρδηδία ἔαϊξ, ργοῦϊ βαργὰ αἰχίμηιβ, ἀαϊ ἰοοαβ 

Βαρογοδὲ Πυϊαβηιοαὶ ἀρβανα!αΐατα. οἴππο ὃ Εἰ δὶ Ἰηβδηῖγο Δάνθυβαβ. νοῦ [118 ῬΓΔΘΟΟΠΘΒ 

Ῥογρθηΐ, Ζαοπιοᾶο δὰ χυὰθ μαπα αἰ 55: ΠΉ}}1ἃ ΟΡΙΙοϊαπὶ, τοοῖο βθηβὰ ᾿η10}]Πρόγο, ἴδ }68 

ὨἰπηγΓαπι βοηϊθηςϊίαβ., ΠΟΘΌΙ Ὁ ΝοημΘ. Παγαπη ἰπ γἰηβθοὰ οἱ ἴῃ ἰρϑὶβ νοοᾶθι} 8. τθρὰ- 

5ηδηιϊία Δρραγοθὶ ἢ ΝΌΠπΒ οἱ ἃ]ῖα ἢΪ8 ΘΟπβοηδ τηδη  ἔβϑίθ ΓΘργΘ ΒΘ ΠΒΙ Ὀ]Π1ὰ οοπβιαθαηΐ ἢ 

Οὐἱϊά αὐΐοια ἀΐοοπὶ, 51 ρᾶγὶ πιοᾶο οἱ 'ρϑὶ φυοιηοᾶο ργονυθηίΐαὶ ϑρι γι Ἰπιθρρορ θηΐαν ὃ 

Ναχα οἱ μᾶπο ᾿πιρουϑοϊ πι 6586 οχ Ῥαίρο οοποράρηϊ, 4αοηίατη ρ6 ΕἼ] 1 Πι Ουἱὰ ν6- 

ΤῸ οἱ 48 ργοϊυβίοπθ, δὲ ἀθ οἰ[υ]βίοπθ., οἱ ἴ8. ὁπηηΐηο 5᾽ ΠΆ}]}Ρ 59 Ναπι ἴῃ ΠΪ8 αυοαιιθ 

ΒΘΟυΠπ ΠΠΟΓαπὶ Ορὶπίομθπι οΟποαγγοῖ οαπὶ Ῥαῖγθ ἘΠ] 15, δἱ ἱπηρογίβοϊα ἱρϑὶ υἱάθῖ- 

ἴὰν ἀϊοιϊίο « οχ Ῥαΐγ» (υΐα « ρμϑὺ ΕἸ] αμ.» οϑὶ ὃ Αἱ ᾶθὸ νοοᾶρυϊα, ἱπααϊαηΐ., 86- 
ΤΟΡΠδ πὶ ϑΡ ΓΙ [π15. Θββθηςαπι ποπ ἀοποίαηϊ. βίο ποο, δὲ οοποθάδϊαν,, ργουὶ 11}15 Ρἰδοοῖν 

οἱ ἐπι! ΠΠραῖαν ϑριγ 5. ργοργββίο δὰ ἰρβογιπι ἃ γίαπι, οαπὶ 50 βίδη118}18. αἰ 

οἰΐατα ΘΠ] 5ῖο., ααοα οϑὶ ἰρβὶβ Τα πἀαπηθηί Ιοοο, αοηΐδηη οἰΐδη βθμιρ θυ πὰ ἔπη" 

φυϊὰ ἴτὰ δάμπαο αἴοθὶ ὃ Ναμπα ἀϊοιομθ5 ἱπιρουβοϊαβ ἀϊοθπὶ « ὃχ Ῥαΐγθ» φασπάοαα!- 

ἄθπι οϑὶ « ρϑὺ ΕἸ ατα » ὃ 81 Ὁ [ιἱἰβ φυϊάθπι ἱπιρονίβοϊομθμα ἀγοθραηΐ , ἴῃ ῬΓΘΟΘβ- 

ἰων 
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Ν 



ἩΙΒΤΟΒΙΑΕ ΡΟΟΜΑΤΙΟΛῈ ΠΠ18ῈᾺ 1. 67 

᾿ ἢ φ. ᾿ς ’ ς Ἐ: κα ᾿ 

ἀπώσογϊαι Ἰὴν ἀτέλειαν, ἐπεὶ δὲ Ἰῆς ἐχπορεύσεως καὶ συμπερανοῦσιν ἄναφαν- 
΄ φις ΕῚ δ, ὦ 3 9. ὦ , Η 2 δόν; εἰ καὶ ἐν οἷς εὑρίσκοιτο δ υἱοῦ, ἐκληφϑείη καϑ' ὃν λόγον οἱ ϑεοῤ- 
μ 

Ἁ 3 »“ “ο “ »Ὃ - » 

ῥήμονες αὐτὴν διεσάφησαν; καὶ εἰ τοῦτο γομοϑετοῦντες ἂν φανειεν ἐν τοις πε- 
- »Ἢ “ ᾿ Ξ- νῷ Ἦ ρὶ θεοῦ, οὐ δογματικὴν ἀκολουϑίαν τηροῦντες, οὔτε μὲν διδασχαλιχοῖς κα 

͵ . »" »“"ἢ ς »" [ ᾿ 

νόσιν ὑπείκοντες, ἀλλ᾽ ἁπλαῖς ἐννοίαις, τούτοις ὑπηρετοῦντες, ἥμεις ὡς τὴν 
ἃ Ἀ “ "»“ , 3 

ἐκ πατρὸς δ υἱοῦ τοῦ ϑείου πνεύματος ἔχλαμψιν τελείαν οἴδαμεν ἐκ σα- 
Α Ἀ ΠῚ [ δὲ ς. “« ΕῚ -Ὁ ς ᾿ , ᾿ ᾿ ν ΄ 

φρὸς, χαὶ οὐχ ὅτι δ υἱοῦ ἀτελῆ, ὡς τὴν δόσιν χαὶ χορηΠίαν καὶ προσέτι 
, νι 

τὴν ἀΐδιον ἔκφανσιν, λόϊους δὴ κατὰ τοὺς αὐτοὺς, οὕτω καὶ τὴ ἐκπόρευσιν 
"»" ΄ ’ὔ , 

ὡς παρὰ τῶν ϑείων διδασκάλων διευλυτώϑη,, τελείαν οἴδαμεν καὶ πιστεύο- 
"»" ΄ ᾿, “ Α 

μὲν ἐκ πατρὸς, καὶ δ υἱοῦ χατεῖΓέλλομεν' καὶ οὔμενουν τὸ ἀτελὲς παρεισ- 
" ᾿Ὶ 7 Φ.Φ “« Ἁ Ἁ “ 

δῦναι Ἰαύτῃ διδόαμεν, μήτε μὴν συμβάλλειν ἐπὶ αὐτῇ, καϊὰ τὸ τοῖς ἐναντίοις 
"“ο Σ »Ἢ " ι Ν εν" ᾿] , 5 9 Ε] “ »Ἥ Ἀ δ , 

φοῖςδὲ δοκοῦν, τῷ πατρὶ τὸν υἱὸν ἐνιστάμεϑα, ἀλλ᾽ ὅτι τῷ πατρὶ ἀδιαίρε- 
« εν ᾿ δὲ « ἢ ὔ δ ΜῈ δ ΄ ’ Η 

ἄος ὁ υἱὸς, δὲ υἱοῦ τελείαν διαῤῥήδην ταύτην κηρύττομεν. 
κα ἣν ,ὔ ͵ 

μθ΄. Εἰ δέ που καὶ αὖϑις ἀντιπροτείνοιεν κατὰ τὸν εἰωσϑότα τούτοις τρό- 
Ἁ Ἁ “« Φ' , ΄“« 

πον τὸν μάχιμον, ὡς ἐπεὶ καὶ τὸ παναλχὲς πνεῦμα ἀδιαίρετόν ἐστι γεννώντι 
»"Ὕ᾿ Ν Ν 4. Υ “δ λ ε Γέ “ Ἐ' -ὧνὟ ᾿ ἢ ἦν ἃς ΄ 

τῷ πατρὶ τὸν υἱὸν, εἴη ἂν καὶ ἡ Γέγνησις τοῦ υἱοῦ κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον 
΄ο“ ’ »"»“, »“, »οα͵Ἄ ΄ο“ 

διὰ τοῦ πνεύματος, ἀκούσειαν τῆς συγήϑους αὐτοῖς κατὰ τῶν θείων Γραφῶν 
᾿ ὍΝ φὉ ΝΕ Γς Ἁ 7 

ἀόλμης, καὶ τῆς πρὸς πᾶσαν βλασφημίαν ἐπιῤῥεποὺς ἑτοιμότητος, καὶ ταύ- 
εὴ Ἁ ΄ Υ Ἄ, γ »“Σ᾿᾿ 7 » 

σὴν εἶναι τὴν πῤότασιν' οὐ γὰρ ὅτι ἡ πρὸς ἄλληλα τῶν προσώπων ἐμσερι- 
» , ᾿ ΕῚ Η -“᾿ , ᾿ κ᾿ 

χώρησις τοῖς τρισὶν συνέχει τὸ ἀδιαίρετον, εἴη ἂν καὶ τῷ πνεύματι διὰ τὸ 
Ἁ Ἁ ͵ ὃ , [ Ἅ. “ΦὋ δ δ Ἁ φῳ τς 5 [ Ἀ ᾽ὔ 

πρὸς τὸν πατέρα ἀδιαίρετον, ὅπερ καὶ τῷ υἱῷ διὰ τοῦτο, ἀλλ᾽ ὅτι τὸ μέσον 
»" , -“ -»" Ἀ Ἁ “ Ἁ ᾿ ᾿Ὶ 

ἡ φυσικὴ τῆς ὑπάρξεως τῷ υἱῷ τάξις τετήρηχε, τὸ μὲν πνεῦμα τὸ «πρὸς τὸν 
, τ Ἁ , Ἁ -»"» -“"ἢ᾽ »Ἥ , ᾿ 

πατέρα ἕξει Ἴὸ ἀδιαίρετον, ὡς διὰ τοῦ υἱοῦ Τῷ πατρὶ συναπ]όμενον᾽ καὶ βλα- 

Βίοπμθ δαΐθυια τηδηϊθϑίθ δα πη θηϊ ; οἱ ὉὈ1 Ἰδριταν « ρον ΕἸ] ΠῚ.» 60 ᾿π|6]}} ἴα Β56η81, 
4αθη ἀθ]οαυΐ οβίοπάδγιμηι ἢ Ουοά 5ἱ ποὺ ἴῃ αἰνὶπὶβ ἤσιηθ ἰθποηάαπη ἰδιϊ ἄθοραυθ-- 
τίη, ΠΟη ἀορπηγαίϊοαπι Γαϊ οἷ ΠῚΪ βοῦίθηι βθοίδηϊθβ, πὸ αἰ ἀαβ 8} 1018. ΓΘΘ]15 ΟΡΒοαυθη- 

[65., 584 5Βυϊδιηδὶ βἰ παρ] ]οἱἴοΡ οορίϊαι 8. πα] σθηΐθβ ἢ; ΠῸ5 συϊάθπι, βίους ὃχ Ῥαίγθ ρδὺ 
ἙΙΠ πὶ ἀἰνὶ πὶ ϑρί νὰ οι] βίοπθτα ρογίδοϊαπη πονίμηιβ Πουὶ οχ Ῥαίγθ; οἱ πη (υΐὰ ρ6ι 

ΕἸ] τα ἢὲ, 6856 ἱπηρθυθοίαπι, βίοαϊ ἀοηαπι ρᾶΡΙ 6, οἱ ργδθὈ οπθπὶ, οἱ ἀθηϊι8 βθηι- 
Ῥ᾿ΓΘυπᾶπι πηδηΪ ἔδδι δ ]ΟηΘ πὶ, ΟὉ Θαβάθῃη ΓΑ ΪΟΠ6Β ; 516 δἰ) ΡΓΟΟΘϑβίοποπι, ργοαῦΐ ἃ αἶν5 
τη ΔΘ Β 15. Θχροϑβιϊα θϑί, ρϑυ θοϊαμη βοΐ πιι8. δὲ. ογθαϊπηβ εχ Ραΐγθ, δἱ ρϑὺ ΕἸΠατα ἢοτὶ 
ῬΡΔΘαἸΟΔΠΊΠΒ : ΠΌΠ]Π48. ἱπηρου οι οηθ πὶ ἤαϊο ἰπἰθυ υϑΐγο ΘΟ ποθ  πλὰ5 ; ΠΘά 06. ΘΟΠῚ- 

ῬοηθιΘ ἴῃ ργοοθββίομθ οἰποίθηα Ῥαΐγθπι οαπὶ ΕἸ]ΪΟ, βίους δάνθγβανβ νἱἀθίαν, γϑοιβᾶ- 

ἸΏ85:: 568 «υΐα ἃ ΡαΐγΘ ἱπβθρδγα }}}}18 οϑὲ ΕἸ 5, ρον ΕἸ Πὰπὶ ἀἰδβουίθ μᾶπο ἤΠθῦὶ ργᾶθ-- 
αἰϊοδιηυ8. 

ἀθ. ΑβϑΘ νθγῸ 8] ΓαΡΒαΒ ῬΓῸ 8800 1ἰπἰρίοβο πιογο ΟΡ Ἰοαπὶ., φαοά «αοπίαπι οπιηϊ- 
Ροίθηβ ϑΡ᾽γΙ 5. ̓ΠΒΘΡΑΓΔΡΙ]15 δὲ ἃ Ραΐγ ΕἸ παπὰ οἰρηθηΐθ., οὺὶς θα πὶ ̓ρβὰ βοηοΡΆ ΠΟ 
ΕἸΠΙ., ΟΡ φαπάθιη γι] ομθη}., ΡΘΡ ϑρίγίϊ πῃ ἢ βοίδῃηϊς αἱ! θ ΡῬΓΟρυΪαπὰ 6886 ᾿ΡΒΟΡΌΠῚ 
Δάγθ βιιΒ ΒΔΟΓᾺΒ. ΒΟΡΙΡΙαΡαΒ ἃυάἀδοῖδθ, οἱ δ οπηηϊπηοάαπη Ὀ]ΑΒρἢδπηΐαπὶ ργοο ἐν ἰαι18, 
δῆς ργοροβίιοηθπι. ΝΟη ϑηΐπὺ ααΐᾶ την ῬΘΕΒΟΠΆΓμῚ ΟἰγοιΠ ηβοϑϑῖο {γ65 (δος ἰη- 
ΒΘΡΆΡΔΒΙ]65, ἰάοῖγοο μοο ἰάθπι ϑρίγίταἱ βᾶποίο ογρα ΕἸΠ τὶ οοπ!ηρὶϊ ; 56 ἰάθο ροι 8 
“υἷα Πα ΌΓΑΠ15. ΟΥἊ0 ᾿Θχἰβέθητδθ 14 ΕἾ] Ο ῥγδθβίαϊ., αἱ ϑρίγτὰ8. ἃ Ῥαίγ ργορίογθα δἰ: 

Ν 

οοά. Γ᾿. 39. ὃ. 



οοά, [, 30, ἃ, 

08 ΘΕΟΆΘΟΙ ΜΕΤΟΘΠΙΤΑΕ 

" Η͂ Ν δι ν , 2 ἃν. ἂν [έ Ἐν δ Ν , 
σφημία λοιπὸν προφανὴς ἡ ἐπιγοουμένη παρ αὐτῶν Τέγγησις υἱοῦ διὰ πγεύμα- 

τος τῷ δὲ υἱῷ ἡ δ αὐτοῦ τοῦ «παναγίου πνεύματος ἐκπόρευσις, διὰ τὸ 

πρὸς τὸν “σατέρα ἀδιαίρετον, τῆς ϑεολογικῆς ἀσφαλείας ἔσται πάνυ ἀξίως 
χαὶ ἡ ἀπόδειξις, ἐξ ὧν οἱ τὰ περὶ σμγαθοίψε τῆς τριάδος διηγορήσαντες 

ἀριδήλως ἐθέσαισαν, ὁ μὲν φάσκων" “ οὐ τὸ πνεῦμα τῷ πατρὶ τὸν λόγον 
᾿ »"ὝἪ "»"᾿ »“ὝἪ᾿ 

.. συνάπτει, ἀλλὰ μᾶλλον παρὰ τοῦ λόϊου τοῦτο λαμβάνει. Καὶ ἐν ἄλλοις" 
» »Ἢ "»“ “Δ "»“" “ 

.» οὐ γὰρ ἐκτός ἐστι τοῦ λόϊου τὸ πνεῦμα, ἀλλ᾽ ἐν τῷ λόϊῳ ὃν, ἐν τῷ θεῷ 
δὲ ᾿ ὩὍὋ 4 Ἔ Ἁ ε ᾶ “Δ δὲ ἈΝ Ἁ ῳ δὲ ἘΦ. ς φ᾿ φ᾿ ε 

» δὲ αὐτοῦ ἐστι" καὶ αὖ ἕτερος" ἕν καὶ τὸ ἅγιον δ ἑνὸς υἱοῦ τῷ ἕνι 
, Ν ΄ Κ Ν λλ Ὁ λ ᾿ »“. ἃ ὁ 7, χ , 

..» παϊρὶ συναπτόμενον. Καὶ ἀλλαχοῦ πάλιν" πῶς ἂν οὖν χωρίζοιτο τὰ ἀχώρι- 
"»Σν "ὭΣ "“" -“ “ 

.» δα, λόϊος δεοῦ καὶ πνεῦμα ἐκ ϑεοῦ δὲ υἱοῦ;., Καὶ οὕτως οὐχ ἡ γέννη- 
δ Ἀ “Ὁ ᾿ῇ 2 Φ εἴ. ἢ ’,, δ Ἁ “ὍὋ δ Ν δ Ἀ 

σις διὰ τοῦ πνεύματος, αλλ ἡ ἐχαορευσις ὁιαὰ τοὺ υἱου καὶ οὕτω τὸ συνα- 

φὲς τῶν τριῶν καταφανὲς ὁμοῦ, καὶ τὸ ἀδιαίρετον οὐ μόγον τοῦ πατρὸς πρὸς 
» - Φ δ 

τὰ ἐξ αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ ἀμφοῖν αὖϑις πρὸς ἄλληλα' καὶ γὰρ ὁ πατὴρ τῷ 
« Ἁ ΄ ς Ἀ Φϑ φΦ Ἁ 5 ,ὔ Ξ . Ἁ 9 

υἱῷ καὶ πνεύματι ἀδιαίρετος, καὶ ταῦτα τῷ «πατρὶ ἀδιαίρετα᾽ ἐπειδὴ ἐξ 

αὐτοῦ ὑπάρχει οὐσιωδῶς, καὶ ἄμφω πρὸς ἄλληλα ἐπειδὴ θάτερον διὰ θα- 
5 5 ἢ Ν “Ὁ δ. δὴ) δ εἶ “ δι. δὺ 

τέρου ἐστὶ, τὸ πνεῦμα δηλαδὴ διὰ τοῦ υἱοῦ. 

ν΄. Εἰ δέ τις τὸ ἀδιαίρετον ἐθέλων εἶναι σφίσι παρὰ τὸ ὁμοούσιον, εἶ- 
-Ὁ" ᾿] Ἁ Ἀ δὶ θέ “ Ἀ ι Ἶ 3 ΄ ᾿ Ἁ Ἁ 

τὰ τοῦτο οὐ παρὰ τὸν δηλωθέντα τρόπον, ὅτι μὴ τὸ ἀνάπαλιν αὐτὸν παρὰ 

τοῦτο διϊσχυρίσαιτο, οὐκ οἶδα ὅπως ἂν ὡς ἔχει τηρῆσαι τὸ ὁμοούσιον, οὐκ 

οἶδα δ᾽ ὅπως αὖϑις τὸ ἀδιαίρετον" ὅτι μὲν Γὰρ τῷ ὁμοουσίῳ τὸ ἀδιαίρετον 
ἕπεται, ὁ ἀμφιβάλλων ἐστὶν οὐδείς" ὅτι δὲ καὶ Ἴὸ ὁμοούσιον «παρὰ τὴν ῥη- 

ϑεῖσαν ϑεολογίαν τὴν δὲ υἱοῦ δεικνῦσαν τὸ φωταυγὲς πνεῦμα καὶ φωτοπά- 

᾿πβ ρα Ὀ1Π15., ααοπίδηι Ρ6 ΕΠ απι ῬΑΙΓῚ οοηἰ πρίν. Βαρογοβῖ ΘΓΡῸ αἱ πιδηϊοβία 
Ὀ] ΒΡ μϑιηΐα 511, δχοοριἰαΐα 40 ἰβι158 ΕἾΠΠ σϑηθραῖϊο ρ6 1 ϑρὶγιἴαπι. ΕἾΠΟ δαΐθπὶ θὰ 4888 
ΠῚ Ρ6 Ὁ Ἰρβάχη βδηο  Ἰββίμηϊ ΒΘΡΙΓΙ[α5 ΡΓΟΟΘββΟ., ῬΓΟΡίου βιιᾶτη ἃ Ῥαίγθ ᾿πβθραγα αἴθοπι, 
τπθοϊορίοα ον απ ἀἰβὴθ ῬΓΟΡΒ5. ΒΡ 1, ᾿ΘΧ 115 {86 ἀθ σομιδορθηία ΤΡ [8118 
αἰνὶ ἀποίογοβ ρουβρίοθθ ἀθἢηϊνθγαπί ; 8115 φυϊάθηη ἀἸοθηΒ : « Ποαπδαιδπ) ϑρ Γ ἰ5 
» Ῥαϊγὶ γουθυμα οοραϊαΐ,, βοα ροιϊϊβ ἃ  γθο 1116 δοοὶριῖ.» ΕἘπΠῚ 4101. «Νοη δηΐμη θχ- 

» ἰγδηθβ ὕΟΓΠΟ οϑὲ ϑρινιϊα5 ; βορὰ ἴῃ ὕοΡθΟ οχίβίθηβ, ΡῈ ΠΠπ4 ἴῃ ΠθῸ δβί.» Π[θηι 

4]1υ5. «ὕπι8. δαΐϊθπι οἱ βᾶποίιβ ΒΡ Γ 5. ΡῸΡ ἀπὰπὶ ΕἸΠΙ.πὶ πιπὶ ῬαιγΡὶ οορα]αία8.» Εἰ 
ῬΌΓΒΙΒ. ΔΠ]. « Οποτηοο ΘΓΡῸ βΒθραγα θα πΐ ᾿ΠπΒΘρΡὈ1]Πἶα., ὙοΡΌαπ Ποὶ, οἱ βρίγιἰυ8 

» 6Χχ Πθὺ ρ6} ΕἸΠαπὶ» ὃ Αἴχαθ [ἴὰ ποη Πὶ σοπογαιΐο Ρ61 ϑρ γι απ, 56 ΡΓΟΘΘββίο ΡῸΡ 
ΕΠ Όπ.» 510. ΘΓΡῸ 6Χ ΘΟμδθγθηἝἃ {γα ΠῚ, ΠΊΔΠΙ βία 51 Π}.] οϑὲ ἴα ᾿ΠΒΘΡΑΡΑ Ια 5, 
πο Ῥαιγὶβ ἰὰπ ππ] 00 ΘΓρὰ ὈΓΟΥυΘηϊθηΐθ8 ΟΧχ 86, 864 οἱ ΠΠοραμα ἀπογαμπι ἱπίοι 56. 

Ναπι οἵ Ῥαΐθν' ἸῃΒΘρΡΑΡΆ1}18. οδὶ ἃ ἘΠῚ δὸ ϑρίγῖτα., οἱ Ηἱ νἱοϊββίπη ἃ Ῥαΐγο ᾿ῃβθραγᾶ- 

Ὀ1165 ; φαοηΐαπη ΘΧχ 'ρ80 Θχίβίαηϊ βα β δ η 18 ΠΠ|6, οἱ Πὶ ἀπ .0 ΔΘ 6 ἰπίθι' 886, «αΐα 8]- 
ἸΘΓΌ ἢ ΘΧ ΑΙΙΘΓῸ οβί, ϑρὶ γα. Πθπρο ρὸν ΕἸ] .Π1. 

ὅ0. Ουοά 8] 418 ᾿πβϑραγα  ΠΠαΐθπι γᾺ]} ᾿ρ818 ρΡΟΥΘηἾΡ6 ἃ ΘΟΠΒΕ β δ 18}1{{6, πΘαῸΘ 

μος ἰρϑαμπι βυργαάϊοῖο τηοᾶο, «αΐὰ 14 νἷοθ γθῦβᾶ ΠῸῚ ροΐδβϑε δἰνπιαγθ., παπα 5οῖο 
8η ἴἴὰ ῬοΐθυῖΈ ΘΟμΒΕ 5 ΔΗ Δ Πα 16 1 ΒΘΡΥΆΓΘ : Πθβοῖο ἰΐθηη «πο πΊΟ0 ᾿ΠΒΘΡΑΓ 1161. 

Ουοά οΟπϑα ΒΔ η ἰα] Παΐθιη σου ον ἱπβραγ Δ ὈΠ1885., ἤθῖηο οϑὲ σαὶ ἀυθ οί, Ουοά 

δαΐθπι οἱ ᾿ΠβΒΘρΑΡ ἢ ὰ5. ἰαχία ρνδοάϊοίαπῃ [ΠΘο]ορίαμι,, 486 ΡῈ. ΕΠ ΠῚ 6856 ἀθιηοη- 
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ροχοὸν, ἀμφοτέροις ἀκολουθεῖ, καὶ οὐδαμῶς αὕτη παρὰ τὸ ὁμοούσιον, οὐδὲ 

τοῦτο τοῖς ἀπσπαϑῶς ϑεωροῦσιν ἀμφίβολον" εἶ δὲ μὴ δότω, ὃ ἀνϑιστάμενος 

λόγον καϑ' ὃν ἑκατέροις τὸ ὁμοούσιογ' εἰ μὲν οὖν ὅτι ἐκ πατρὸς, ὁμοού- 

σια᾿ ὅτι δὲ ὁμοούσια, διὰ τοῦτο ἡ τοῦ πγεύματος ἐχπόρευσις δὲ υἱοῦ" καὶ 

γὰρ τοῦτο καὶ παρέδωσαν καὶ ἐτράνωσαν, οὔτε τὴν ἀδελφικὴν ἔχουσιν ἐχφυ- 

γεῖν ὁμοουσιότητα, καὶ ἀδιάφορον ἕξουσι τὸ ἄμφω λέγειν τὸ πρόσωσα δὲ 

ἕτέρου τὸ ἕτερον" εἰ δὲ τὸ ἀδελφὰ φρονεῖν ἐχδιδράσκοντες, στῶς τοῦτο μέγα 

βοήσουσιν, εἴπερ ἑκάτεροι πρόεισιν ἐκ πατρὸς κατὰ διάφορον τρόπον ὑσάρ- 

ξεως, εὖ [ε σφίσιν εἰρήσεται; ἐστὶ Γὰρ τουτὶ ἀληθὲς, καὶ οὕτως ἐστὶν ὁ διά- 

φορὸς τρόπος ἀμφοῖν ὥς τε τὸ μὲν γεννώμενον εἶναι, τὸ δ᾽ ἐχισορευόμενον 

ἐκ πατρὸς, καὶ τὸ ἐκπορευόμενον εἶναι διὰ τοῦ γεννωμέγου υἱοῦ" καὶ τοῦτο 

γὰρ τῆς διαφορᾶς κατὰ τοὺς σοφοὺς τὰ θεῖα καὶ θεωρητικοὺς τὴν διάγοιαν, 

εἴπερ μὴ παρέργως ἐστὶ τεϑεολογημένον' τὸ μὲν προσεχῶς, τὸ δὲ διὰ τοῦ 

προσεχῶς εἰς ταύτην δὴ τὴν διαφοράν οὐ γὰρ ἑτέραν ἐρεῖν τίς τολμήσειεν" 

ὃ καὶ λέγειν μοι πολλάκις οὐκ ὀκνηρόγ' ἐπεὶ τὸ ἀλληλένδετον τὰ τῶν πατέ- 

ρων ἔχουσι ῥήματα᾽ καὶ λεγομένου ἑγὸς, συνεισάγεται καὶ τὸ ἕτερον, ὡς ὑπὸ 

τοῦ αὐτοῦ πνεύματος ἐμπνεόμενα᾽ καὶ οὕτως οὐτ' ἀδελφὰ καὶ ὁμοούσια καὶ 
συμφυῆ καὶ ἀχώριστα καὶ διάφορα προσέτι χατὰ τὴν σφῶν φυσικὴν καὶ ἀΐ- 

διον πρόοδον" καὶ οὔμενουν σύγχυσίς τις ταῖς ἰδιότησιν, εἰ διὰ τοῦ γεννη- 

τοῦ τὸ ἐκπορευτόν' καὶ τοῦτο πλέξαντες ἀνϑυσήνεγχαν" εἰ Γὰρ οὕτω χώραν 
ἕξει κατ αὐτοὺς τὸ τοιοῦτον, πολλῷ ἂν πλέον σχοίη ἐν οἷς ἐκ τοῦ ἀϊεννή- 

βίγαῖ βρη! ππι οἱ 1] ππηϊπαηΐθην ϑρ ΓΙ τατ., αἰ ΓΟΒ 6 ΟΠ τοῖα, οἵ σα ποαυδ Πη 
Πᾶθο ἃ σΟηΒα β απ! α] Παΐ6 511, πθ ἃ φυϊάθπι 115 4] ἀοίαθοαία πηθηΐθ οοηβιἀογδηΐ, ἀὰ- 

Ρίυμα οβὶ. Οὐοά δὶ ψὑθῖῸ 116} 856 μαρθοῖ, γοάδαϊ δάγθγβαυαβ γα ΠΟπθηλ., ΠΙΔΙΠΟὈΓΘΠῚ 

ἘΪΓΙΒΖΘ ᾿Π81: ΟΟΠΒΙ βίη 18}1{85. 51 ἜΓΡῸ σαΐὰ βυαηΐ οχ Ῥαΐγθ, φοῃβαθβίδηα 85 βαηΐ ; 

οἱ αυΐὰ βαπμὶ σΟΠβα βίης] 65, ἴ46ο ϑριγὰβ ρῸῚ ΕἼ] ΠῚ ΡΓΟΟθββίο δϑὶ ; οἰθηΐπη Ποὺ οἵ 
ἰγδαϊάθναηΐ οἵ ρογβρίουθθ ἀοουθγαηΐ,, ἴὰπὶ π6 ἔγαϊθγπαπγ φαϊάθπν ροβϑαπὶ υἱϊαγθ Θ0ῃ- 

50 5: απ 1] αἴθ ; Θυἔ6 11}15 ᾿πα ΓΘ ΓΘ ἢ 5. ἀταθὰ8 ἀἴοθῦο ρΡγβοπα5. 8] 18πὶ οχ 4114. Θυοά 
δὶ 46 ἐγαϊογηϊϊαΐθ οορίίαγθ υἱΐδηϊ, χυοπιοᾶο ποὺ οἱαΐα νοὺθ οἰαπιαθαπε.,, βἰψαϊάθια 
ΔΙΏΡῸ ῥγουθηϊαπέ οχ Ραΐγο ἀἴγθγβο οχἰβίθηςαθ τηοᾶο,, οὖ πιθοῦ ϊο πῸΒ 1115 αἰ σθπλιβ Ὁ Ἐβὶ 

οηἷπὶ ΠΟῸ ὙΘΡΌΠΊ, οἱ ἴΐα 86 παροὶ ἀϊνθγβα Δ ΟΓ ΠῚ Γαιΐο ; ἴἴὰ τι ΔΙῸ 511 ρϑηϊίαβ, 

ΔΤ Ργοοθάθηβ οχ Ῥαῖγθ, οἱ ἤᾶθο ῬγΟοθββὶο δὲ Ρ6 σοηϊξιπι ΕἸΠατα. Αἰααθ πᾶθο οβὲ 
αἰ ογοπιία ᾿αχία αν ΠΑΡῸ ΓΘΡΌΠΙ ρογ[ο08, οἱ βρθουϊαϊγίοθ τηθηῖθ Ῥγδθαϊῖοβ : βί Ταϊ θα 
ποη Ῥοναποϊοτί ἴῃ ᾿μθο]ορία ἀοἤηϊταπι δβὲ, {ΠΠὰπὶ φαΐϊάθμη ργουθπῖγο οοηϊσαθ, ἤμηο 

δαΐοηη Ρ6Ρ ΠΠὰπὰ 4] οοπίσαρ Ῥγόυθηϊξ, αὐ μᾶθο αἰ δγθηιία μα θθαϊαν ἢ Ποα6 θηΐμ 
Δ] ἴατι αυϊδααᾶπη ἀϊοογθ ἀπά θθίι ; ἰᾷ 4αοα τὴθ βᾶθρθ γτϑρϑίθγ ποῖ ρίροϊ. Οποηίαμι μοο 
το ργοοῦμα Ραΐγαχη οἴαϊα μα θθηΐ : δὲ ἀπὸ ἀϊοῖο, ΔΙ θυαπη ΘοηβθαϊΓαΡ., σοὶ Δ Θοάοη 
ϑρί για πϊγαπη 6 ἱπβριγαΐαμι: Ἰἀθοα 6 ΠΟῚ ἔγαῖγοβ βαπΐ, 564 οοηβι θβιδη 8165, οοπηᾶ- 
ἴΌΓΑΪ65, ᾿ἸΠΒΘΡΑΡΆΒ]68, ἀἰνγουῦβὶ ἰαπιθὴ χαρά δἰεἰποὶ δ ἰρβογιατη πα γα] θη ΒΟ ΠῚ Ρ ΓΘ υΠδ ΠῚ: 
46 ΟΥ̓ βίποπι : ποαθ 111 ΘΟ αβῖο ργορυϊοίαϊτιπι δῖ, δὶ ρῬ6} σϑηϊϊατη δχίβι ρροθο- 
ἄρηβ, αἱ Δ] ΟῚ οαΥ]]]απίθ8 Ορροβαθγαηΐ. ΝᾺΠῚ δἰ Ποὺ ἰαχία ἴρβοβ οοῃμπρογοῖ, ταμ]Ὸ 
ΤηΔΡῚ5 1ὰ γα ]ογοῖ οαπὶ 6ΧΣ ἱπρθηϊίο αὐ Γπιδῖ αν ῬΓΟρθάθηβ; βοᾶ βίους ἰπάθ ργουθηίθη8 

οοά, 1..ὄ 0, "Ὁ. 



10 ΘΕΟΆΘΙ ΜΕΤΟΘΗΙΤΑΕ 
Ὁ... Ν [ ΄ . 3 Ε ε ς ᾽5 4Ν - , 

τοῦ τὸ ἐκπορευτὸν ὡμολόγηται" ἀλλ᾽ ὡς ἐχεῖϑεν προϊὸν πγεῦμα πρόεισιν, ῳ 
͵ ἐ Δ ἢ ϑὺ 3 » ἣ δ Σὐν ὧδ ΄ " ἢ σύνεστιν ἡ ἰδιότης εὐδὺς, ἐχαορευτῶς Γὰρ καὶ οὐκ ἀϊεννήτως οὔτε μὴν Γεν- 

ζ- » ᾿ -“ ᾿ ., νητῶς" καὶ ὡς ἐκεῖϑεν αὖ ὁ υἱὸς, υἱὸς πρόεισι, γεννητῶς γὰρ χαὶ οὐκ ἀϊεγ- 
“Ὁ Ἵ - “59 ͵ »“ νήτως, οὕτε ἐκπορευτῶς, οὕτω χαὶ διὰ τοῦ υἱοῦ ἐχπορευόμεγον, πνεῦμα ἐστὶ 

»“"Ἢ᾽ "-Ὁ ἰδ ,ὔ ΄ αὶ ΔΖ 3 Ψ Ἁ ᾿» , Ἀ ε ΄ μηδαμῶς τῇ ἰδιότητι συγχεόμενον ἀλλ᾽ οὕτω μὲν ἀμφοτέροις τὸ ὁμούσιον, 
᾿ , ΩῚ “Δ “ 3 ἮΝ 6. 5. “ἃ καὶ οὐχ ὅτι ἀδιαστόλως ἐκ τοῦ πατρός" ἢ Γὰρ ἂν οὕτως ἀδελφικὴ ἦν ἡ ὁμο- 

" ε Ε . ᾽ Ψ' ε , " 2 ἊΨ λ λ Ἂ τᾺ ουσιότης, ὡς ἐφημέν ἀλλ᾽ ὅτι ἑκατέρου ὄγτος ἐκ τοῦ πατρὸς τὸ μὲν υἱὸς, 
-“ ᾿ -“- "“»᾿ 

τὸ δὲ πνεῦμα ἐστὶ διὰ τοῦ υἱοῦ ἐκπορευόμενον. 
’, ᾿ ΄ “ ΄ “ “ «. θ , Ὶ δὰ να. Καὶ τούτων οὕτω θεωρουμένων, πῶς ἂν ὅλως προσεισαχθείη τὸ τῆς 

ἀντιθέσεως ἕτερον, τὸ, ὅτι ὁμοούσια, διὰ τοῦτο τὸ πγεῦμα διὰ τοῦ υἱοῦ ἐκχ- 
, δ 3 Κ᾿ Ἀ Χ δ , ΄ 2 Ν ΄ Ἃ. « , πεπόρευται, καὶ οὐχὶ κατὰ τὸν δειχϑέντα λόγον ἐμφανὲς γένοιτο τὸ ἀντί- 

“ δ ᾿Ὶ »" ς » Ν »"Ἢ 39) Ν 4) [ ᾿ ἱ στροῷον, οτι ὁιὰ τοῦ υἱοῦ τὸ πνεῦμα, ἄμφω πρὸς ἄλληλα ὁμοούσια; εἶτα 
»“" ᾿ ε “Ὁ εἰ καὶ τοῦτ᾽ αὐτὸ κατεξετασϑείη, τὸ ἄτοπον χαὶ οὕτως οὖκ ἄδηλον; ἀδιάφο- 

ἃ; ᾿Ξ αὶ , ε ρον χαὶ γὰρ ἐντεῦθεν φανείη τὸ, ἀμφοῖν τοῖν προσώποιν, θάτερον διὰ θατέ- 
»-» “ » " ᾿ -" ρου λέϊειν, ὡς προδεδήλωϊαι, διὰ Τοῦ υἱοῦ Τὸ πνεῦμα καὶ διὰ Τοῦ πνεύμαϊος 

τὸν υἱόν" εἰ γὰρ ὅτι τὸ πνεῦμα ὁμοούσιον τῷ υἱῷ διὰ τοῦ υἱοῦ, ἐσεῖται καὶ 
- Ν -Ὁ ’ Υ' ὁ υἱὸς διὰ τοῦ πνεύματος, ἐπειδὴ τῷ πνεύματι ὁμοούσιος, καὶ οὕτως ἡ τα- 

- εἶ ραπληξία σαφής" ἀλλ᾽ ἡμεῖς ὥσπερ σφίσι Ἰὴν πρὸς Τὸν παϊέρα οἴδαμεν ὁμο- 
Ε "-οὖἷᾧ 9 ῥ᾿ ἢ "-ὮὋὉ ουσιότηϊα διὰ Τὸ ἐξ αὐτοῦ εἶναι καὶ λέϊεσθαι, καὶ οὐχ ὅτι Τῷ παϊρὶ ὁμοού- 

Χ 2 Ἃ οὶ ᾿ ,ὔ Μ᾿ 4“ Ἂ, “Δ ᾿] 4 , Ἀ [ ἢ 3) σια τὸ ἐξ αὐτοῦ εἶναι πρεσβέυομεν οὕτω γὰρ ἂν ἐξ ἑκατέρων, καὶ ὁ μὴ ἔχ 
Ν ἐν. » ) τ μ 7ινος ὧν ἐκηρύτείο᾽ ἄμφω μὲν οὖν Τῷ παϊρὶ ὁμοούσια, ἐπειδὴ ἐξ αὐτοῦ πηΓά- 

ὙΟΑ͂ΘΕ Χ  ᾧ ΩΣ -» 4 ’ ἢ δὴ 9 ε “ῳ “Ὁ δῷ ζουσι Φυσικως καὶ οὗτος ἄμφοιν ὁμοούσιος, ἐπειοῇ ἐξ ἑαυϊοῦ συμφυως χει, 

Βρ᾿ ΓΙ ὰ5. ῬΓΟΥΘΗΪ, ουἱ 818 ὈΡΟΙΪΠ5. ἰποϑὲ ργοργίοίαβ, οἰθηϊπι ργοοθββῖνθ, ΠΟῚ ἴηρσ8- 
ηἶΐ6. πθααθ βϑηΐ6. ΕἸ βίοαϊ ἱπ46. θιϊδπι ργουθηΐξ ΕἸΠ1π5; σϑηΐίθ δηΐπὶ ἤθη ἰηρθηΐία π6- 
4116 ῬΓΟΟΘΒΒΙνΘ ; ἴΐὰ δὲ Ρ8ὺ ΕἸ] πὶ ργοσθάθηβ ϑρίγιἰα8, ργοργίθιαϊθ βα οαπὶ {Π0Ὸ ποη 
ΘΟΠ Πα ΊΤΩΓΡ ; 564 510 ΔΠΊΡΟΒ. ποδὶ σοηϑα βίη 14}1{88, ΠΟῚ δα θη 4υΐϊὰ βἴηθ αἰ γοη- 
(ἴὰ 6χ Ῥαῖγ βἰηΐ ; δοχαΐ ἔγαίθγπα θββθὲ οηβα Ββιδη 4} }{88., αὐ ἀἰχίπηιβ; 5644 οὐ 
ἀϊογαθ 6Χ Ῥαῖγο βἰξ., 116 αυϊάθπι ΕἸ] 5. Θϑί, ΐο δυΐθηλ ϑρί για ρον ΕΠ ματι ΡΓῸ- 
ΟΘά6Π8. 

51. Αἰχὰθ 8 ἰΐὰ σομβι ἀγα ϊβ., ααΐ οὐμηΐηο ἃ]ΐογα Π1ὰ οθίθοῖο ΟΡΡοποίαν, 
ΠΟΙΏΡΘ: ααϊὰ βαπὶ ΘΟηΒα ΒΔ Π 18168, [460 Βρί τ τα5 ρΡ ΕΠΠαπὶ ργοοθαϊι; οἵ πὸ Ρο' 
{15 ἰαχία ὈΡΘᾺ πη ΤΡ ΟΠ πὶ θυ ἄθηβ βἰ᾽ σοηγθυβαμη ἀγραιμηθηίαιη., (αυΐα Ρ6Ρ ΕἸ- 
Ἰϊαπὶ δϑὲ ϑρι γι 8, 1460. ἰηνίοθπι βαπὶ Θοηβα βίδηια]οα ὃ Ποίπάθ, βὶ ποὺ ᾿ρϑαη) ΟΟητ 
Βιἀθροί αν, Δρβαγα 8 ΡαγΙ ΟΡ. ποὴ δες ἀυηθίραδ. [πα ]Π Ρθη5. θηΐπι Πΐπο 4αοααθ ἃρ- 
Ρᾶγθγθὶ ΔΆ θ15. ΡΟΓΒΟΠΪ8 ΘΟΠΙΪΠΡΈΡΘ, Δ] ΓΘΡᾺΠῚ ΡῸΡ Δ] ΙΘγᾶτη ἀΐοογο, αἱ ΡΓΔΘΙΊΟΠ- 
ΒΙΓΑΥΪΠ.ῈΒ ; Ρ6Ρ ΕἸ απ, Βρὶ γί ταϊη ; οἱ ΡΘΡ ϑρινγιίαμη, ΕἸ τ. Νὰπι 5] αυΐα ϑρὶν α5 
δδὲ Θοηβα βίη 114}15 ΕἼ]Π]Ο, ἰάθο ἀϊοίταν' ρον ἘΠαμα, οὶ οἱ ἶρβ8. ΕΠΠΙαΒ. ΡῈ ϑρ᾽γ [απ 
αυΐα ΚρΙγ τα] ΘΟΠΒα βίη 18}15. ὁδί. Αἴχαθ ἰΐὰ δὶς ἱπβαηΐα τηδηἰ[οϑίἃ. Αἰχαΐ πο5, βίουξ 
Θὲ ΠΠ1, διῃθου πὶ ΘΟΠΒα δἰ 1] πὶ οαπὶ Ῥαΐγα βοίπιυβ, Ρτορίογοα αυοά οχ 110 
βυηὶ οἱ ἀϊουπίαγ : ποθὴ δαΐθιι αυΐὰ ΘΟηϑα δι αηιἰα]ο5., ἰάοίγοο δχ Ῥαΐγθ (ἰοίπηαϑ :. 516 
Θηΐπλ ΘΧ ἈΠΏΒΟΒΡΙΒ ἀἰσογθίαν οἰΐδηι 116 «αἱ δχ ἃἰΐθγο δβί. ΑπΡῸὸ ἰδίαν βαηὶ Ραϊγὶ 
ΘΟΠΒΕβἰδη118165, αὐϊᾶ ἀ6 1110. παιαγα ον ἀδρίγαι!. Π]16 δαΐθπι ἈηΟΒὰρ ΘΟΙβα ϑιαπἰἰᾶτ 



ἨΙΘΤΟΚΙΛῈ ῬΟΘΜΑΤΙΟΛΕ ΕΙΒΕΚ 1. τι 

" , κ » εν Ν “Ὁ ε “ 

καὶ συναϊδίως ἐκχάμαοντα᾽ οὕτω καὶ διὰ. τοῦ υἱοῦ τὸ σνευμα ὁμολογοῦν- 
» 9 ς ὦ νυ ᾿ς ᾽ὔ 3 - " 

τες, οὐ παρὰ τὸ ὁμοούσιον τοῦτο, ἀλλ᾽ ὅτι τοῦτο. τὸ ὁμοούσιον ἄμφοιν οἱ 
ς » »“᾽᾿ σ . ᾿ Ὰ δ. 

δαμὲν καὶ «πιστεύομεν καὶ οὐκ ἀμφίβολον ἐντεῦϑεν ὅπως «καὶ χαϑ' οὺς λό 
»-» ᾿ -» ,ὔ : Ν Ν »Ἢ ΄. 5 γ. . Ν 

γους τῇ ὑπερφυεῖ Τριάδι τὸ ὁμοούσιον, καὶ. παρὰ τοῦτο τὸ ἀδιαίρετον" καὶ 
τὰ “Ωϑ “ 3 8. τ. ᾿ 2 ᾿ Ἂ 

ἢ κακίας ἐδεὶν. ἀπαγόμενος, ὁ μὴ ταῦϑ' οὕτως ἀλλ᾽ ἀντιστρόφως ἐχλαμβα 
,ὔ 

νόμενρς." : 
προ Α 9 Ε] 5 ᾽ 7, 

νβ΄. Κἀπειδὴ τοῦτο ἐναργὲς ὑπάρχει καὶ ἀναμφίλεκτον,. οὐκ ἐν ἀδήλοις 
“ὦ “ -Ὁ 5 ΄ ΄ ΕῚ ο 

ὁμοίως ἐστὶν, ὡς δ υἱοῦ τοῦ πανσϑενοῦς ἐκπόρευσις πνεύματος, οὐκ ἐλ- 
"»"» Ἁ 93, Ε] ᾿] “ὦ 

λιπὴς καθέστηκεν ἐκ πατρὸς, ἀλλ᾽ ἀδιαιρέτου τῷ πατρὶ ὄντος, δὲ αὐτοῦ τε- 
, Ν Ε] Ἁ ἢ Ἀ , - ᾿ 5 δὲ δὶ οὶ 5 ( Ἂ 

λεία καὶ ἀνενδεὴς γνωρίζεται καὶ χηρύττεται' καὶ εἰ τι δ υἱοῦ ἐστί τε καὶ 
,ὔ ΄ Ἁ »“" - "ὉὋὉ ΄. Ἂ 9 δ Ν ᾿ .} 5 Ἁ Ἀ 

λέπται, λόϊοις δὴ τοῖς αὐτοῖς τέλειον καὶ ἀνενδεὲς ἐστιν ἐκ «σατρὸς, καὶ 
᾿ ς ὦ ’ “ . Χ ΄ Ξ ᾿" 2 ε “ ε δὲ 

διὰ υἱοῦ πεφυκέναι Ἰρανοῦντάι καὶ καταγγέλλεται" χαὶ οὐκ ἔστιν ὅπως ἡ δὲ 
δι, ν Ν 4 ΄ “Ὄδ Ν ’ Φ'Φ Ι͂ 39, 2 Ἕ ε - , 

υἱοῦ. Φωνὴ ἅἄτονον τι ἢ ἐλλιπες προσάψειε τῷ πατρι" οὔτε ἐν οἷς ἢ τοῦ “πνευ- 
᾽ ΄ ς » 3, 3 να ε , Ν δά ὕ ᾿ 

ματος ἐκπόρευσις ὑψηλολο[εῖται, οὔτε ἐν οἷς ἡ χορηγία καὶ δόσις, οὔτε μὴν 
κ , “ "»" 

ἐν οἷς τὰ δημιουρήματα" οὐκ ἔστι δ᾽ ὅπως καὶ ἡμᾶς ἐν τούτοις ἀτοπίας κρι- 
ον Ν “ ε΄ ὦ ον τω Ν ὃ δ κι σοι οΚ , δ. , ΟΣ 

γοῦσι, διὰ τοῦ υἱοῦ τὸ πνεῦμα, καὶ διὰ τοῦ υἱοῦ τὴν κτίσιν δοξάζοντας" ἀρ- 
᾿Ψ Ψῃ Ἁ Ἁ 

κέσει. γὰρ εἰς ὑπερηγορίαν ἡμῖν ὃ τῶν Νυσσαέων «ποιμὴν, καὶ λαμπρὸς καὶ 
᾿ »" ΕῚ , 7 Γ “ δ δ Ἅ Ἂ ἣν ὃ Ὶ 

μέγας τῆς ἀληϑείας συνήγορος, οὕτω ταῦτα παραδιδοὺς, καὶ τὴν διαφορὰν 
᾿ "»" - ͵7ὔ ’ὔ 

χατὰ τὸ τρεπτὸν καὶ ἄτρεπτον ἐκτιϑέμενος, οἷς ἐν Ἰῷ πρὸς Ἐὐγόμιον πρώτῳ 
»"ὝἪ "-“»“᾿ Π -“ “ Ἀ - »“ Ν ἈΝ Ἁ 

τῶν ἀντιῤῥητικῶν οὕτω κατὰ ῥῆμα θεολογεῖ" “τὸ πγεῦμα τῷ πατρὶ κατὰ τὸ 
-“ » ὴ Φ ͵ “ὦ. 

.. ἄχτιστον συναπτόμενον, πάλιν ἀπ αὐτοῦ τῷ μὴ παϊὴρ εἶναι καϑάπερ ἐκεῖ- 
΄, ΄ῳ Ἁ ᾿Ὶ Ῥ Ν 

9» γος διαχωρίζεται" τῆς δὲ πρὸς τὸν υἱὸν κατὰ τὸ ἄκχτιστον συναφείας, καὶ 

ἢἴ8.. Ζαΐϊα ΟΧχ ἰρ80 ἃπῦο οοπηδίαγα ἴον δὲ οοδθίθγ Π 16 οἰ α]βθγαηΐ. 8516. δἰϊαπη. Οα ΠῚ 

ΡοΡ ΕΠ πὶ 6556 ϑρ τ ὰπΔ ΟΠ Θπλι", ΠΟ ΡΓΟΡΙΟΡ ΘΟΠΒα βἰδηι ] αἴθοπι πος ἀἰο]-- 

ΤῊ}... 864 αυΐα. ᾶπο ΘΟΠΒΙ βίδπ ϊ} ἴθι τιϊγ Βα πι 6. Βοίπιι8. οἵ. ογθαϊπηαβ. 146. μαυά 

τηδηθῖ. ΔΗ Ιρααμ, “πομηοᾶάο οἱ 408 γαϊοπθ Βαρουπμδίανα! ΤΥ ΗΪ411 ᾿πδὶΣ σΟΠβα βίδη- 

Εἰ} 115... ἅηἀ6 οἰϊαπι ἱμβΘραγ ὉΠ ΠἸἰὰ5 οοηῇί : σταπαϊααθ ἱπηιργοθιϊαῖθ ἀθογρὰΐ,, αυΐ 1ᾶ 

ΠΟ ἰἰὰ 564 οοπίγαυϊο βθηβιι ἱπι6}]} 1511. 
2, ἘΠ αυΐα Ποὺ ουϊάθηβ δϑὲ οἱ ᾿παπυθιϊαϊαπι, πὸ Πα φαΐάοπι ΟὈβοῦγαμη τηᾶηθῖ; 

αυοά οτηπὶροΐθης 8. ϑρὶ γὰβ ΡῈ ΕἸ] πὶ ργοοθββίο, παυπα ᾿τηρογίθοϊα οχ Ῥαίγ θβὲ; αυΐϊα 

οαπὶ ΕἾ 8. ἸΠΒΘρΑΓΆ 115. ἃ Ῥαῖγο δἰἴ, δὰ Ρ65 {Πππὶ ρονίθοιϊα οἱ ᾿πἀθἤοϊθηβ Ποῦὶ οορηο- 

βοίϊαν οἵ ργδραϊοαϊ": οἵ δὶ αυϊὰ ρον ΕἸ πὰ ὁβὲ οἱ ἀϊοίςαν, θαάθπι γαϊοηθ ρου [ϑοϊαμη 

οἱ ἱπαθῇοϊθηβ δδὶ ὃχ Ραΐγθ, οἵ ρὸν ΕἸ] πὶ οχίβίογο ἀθιηοηβίγαϊαν. δἰ ἀπ ηπποϊα τ. 

Νβο ἀἰοῖῖο μοῦ ΕἸ] πὰ ἀ 6 ἢ ΠΠαΐθη. ὉΠ πν δαὶ ἀοίδοϊαμη. Ῥαίγὶ αἰγὶ αὶ, ποαὰθ οὐπὶ 
ϑρ᾿Γ 5 ᾿ῬῬγοοθβϑϑῖο 118 β Ὀ] ἐπ ργοπαποίαϊ αν, πα α6 οαπὶ 18 ργδθὈἰεἶο ν6] ἀόπαπι ἀϊοὶ-- 

ἴ0Γ΄..- ΠΘΩῸΘ Οαπν ΟΥΘαἰΟη65 ΠΟΙ Ϊ Δ Πγ15. ΝΘΤΘ. ἈΡΒαν ἀἸἴθην ΠΟ 5 ἱπιραΐαγθ σαριηΐ, 

41] ρδὺ ΕἸΠ τα ϑρ γι ὰπι, οἱ ρῈΓ θυπᾶάθμν ογϑαϊοπθηὶ 6586 ἀἰοἴμγβ : 5 {Ποῖϑὶ θηΐπὶ ΠΟ 5 
ἀὰ ραϊγοοσϊηΐαμη ΝΎΒΒΘΠΟΡΌΤΩ Ῥαβίοῦ,, δὲ βρί θη 48 ἴθ. τηᾶρημ8 γϑγ [α{15 ἀθίθηβογ, 
ἴἰὰ πᾶθο ἰγαάθηβ, οἱ. ἀπ δγθη απ παυ δ Ὁ 1}}15. ἃ} ἱπηπυα 8 0}}} ΘΧροηθη8, ἄαπὶ ἴῃ ΡΓΐμιΟ 
ΔΠΕΓΓ ΘΠ] ΟΟΓαπιὶ ᾿Δάνθυβαβ ΕΌΠΟΙ πὶ 516 δα Πἰ 6 Ρᾶπὰ ἱΠθο]ορίοθ Ἰοχαΐϊαν. « ϑρίτἰτὰ5 
» απ. ῬαῖΓΘ ἢ 60 ΘΟΠΡΤΘΗΒ ἀαοα οΓΘαἴμ8. ΠΟῚ 511, ν]οἰββί πη ἃὉ δὸ αἰ ογὶ φαοᾶ Ραῖον 
»᾽ βἰσαξ 116 ΠΟΠ᾿ 51. "“Ἰθπὶ. φααίθηιβ ᾿ΠοΓΘαῖι8 δβὶ, οἱ ααδίθηϊβ οα αβᾶ πη βι88 Θββθη δ 

οο, {. 91. ἃ. 



οοὐ, {, 31. Β. 

13 ΘΕΟΛΟΙ: ΜΕΤΟΟΠΙΤΑΕ 

.» ἐν τῷ τὴν αἰτίαν τῆς ὑπάρξεως ἐκ τοῦ ϑεοῦ τῶν ὅλων ἔχειν, ἀφίσταται 

πάλιν τῷ ἰδιάζοντι ἐν τῷ μή τε μογογενῶς ἐχ τοῦ πατρὸς ὑποστῆναι, χαὶ 
ἐν Ἰῷ δὲ αὐτοῦ τοῦ υἱοῦ πεφηνέναι" πάλιν δὲ τῆς χτίσεως διὰ τοῦ μογο- 

γενοῦς ὑπσοστάσης, ὡς ἂν μὴ κοινότητα τινὰ «σρὸς ταύτην ἔχειν γομισϑῇ 

τὸ πνεῦμα, ἐν τῷ ἀτρέστῳ καὶ ἀναλλοιώτῳ διακρίνεται τὸ πνεῦμα ἀσὸ 
» τῆς χτίσεως. Τίς οὖν οὕτω τοῦ μεγάλου ϑεολογοῦντος, κἀν τοῖς ῥηϑεῖ- 
σιν ὁρίζοντος τὸ διάφορον ἐπὶ μὲν τῶν λοιπών ὅσα δὲ υἱοῦ ἐστί τε καὶ ὀνο- 
μάζεται, οὐδαμῶς ἔμφασιν ἐνδείας Ἱῷ «πατρὶ διδόναι ὑποϊοσάσειεν; ἐπὶ δὲ 
τῆς ἐχπορεύσεως λεϊομένης, καὶ γοουμένης, ὡς οἱ παϊέρες αὐτὴν διεσάφησαν, 
ἀτονίαν τῷ πατρὶ προσάπτειν καὶ ἀτέλειαν φήσειεν : 

νγ΄. Πῶς δ᾽ ἂν καὶ δύο αἰτίαι συνωχθεῖεν, εἰ ὡς ἐλέχϑη τοῖς ἁγίοις, ἡ 

τοῦ παμφαοῦς ἐκπόρευσις πνεύματος δὲ υἱοῦ γοοῖτο καὶ ἀϊορεύοϊίο; εἰ ἐσὶ 

τῆς πέμψεως, καὶ Ἰῶν ὅσα καϊὰ τὸν οἰκεῖον λόγον εἴρηΐαι δὲ υἱοῦ διαρχίας 

παῤῥησιασθείη σχαιότης, παρεισφθαρείη ἂν ὁμοίως κἀπὶ Ἴῆς δὲ υἱοῦ Ἰοῦ παν- 
αγίου πονεύματος ἐκαορεύσεως" εἰ δ᾽ ἐπ᾽ ἐχείνων οὔμενουν ἕξει τι τοιοῦτον 

παρείσδυσιν, πῶς ἂν ἐν Ἰούτοις σχοίη Ἴὸ σύγολον; οὐ Γὰρ δὴ ἐπὶ ἐκείνων ἡ δὶ 

υἱοῦ ῥῆσις ἀναφοράν ἔχει πρὸς τὸν πατέρα, χαὶ τὸ πᾶν ἐκείνῳ τῆς αἰτίας 

μαρτύρεται, ἐπὶ δὲ τῆς ἐχπορεύσεως τοῦτο ἀποσχευάζεται' τῶν θεολόγων εὑ- 

ρεϑήτω ὁ ταῦτα διαστέλλων καὶ διαιρῶν, καὶ στερχτέα εἴη καὶ ἀπαρέγκλι- 
ταὶ εἰ δὲ τὸ τριττὸν ἡ ΔΙᾺ χεχτημένη τὴν τελεσιουργίαν τὴν ὀργανικὴν σημα- 
σίαν, καὶ τὴν φυσικὴν καὶ οὐσιώδη μεσότητα, καὶ κατὰ ϑάτερον τούτων τὸ 

ὕσαῖϊον δηλαδὴ παγϊαχοῦ τῷ υἱῷ συνεκφωγουμένη ἐπί τε δόσεως καὶ τῶν ἀλ- 

» Βαθδῖ ἃ0 ομηπίαμη Π6ο, οὑπὶ ΕἾΠΟ σοΟηρταΐ ; νἱοϊββί πηι ἃ 60 ργορυϊθίαϊα βιὰ 
» ἀπἴονι, αυαίθηθβ παπᾶ Ππὶρθηΐτι5 Ραϊγὶβ. θδὲ ἢ δὲ σαδίθπιβ μοι ἰρβαιη ΕἸ] πὶ οἵ- 
» ἔα]81{. Ἠσγβαβ ααθτη ογθαΐαγαθ ρον {Ππὶροηϊϊαηι χε ουῖπε, πὸ ἔοτῖθ ϑρίγ 5. οοτι- 
» Τηπη6 ΔΠΧυΪα οχΙβιϊπηαρθί αν οαπὶ ἨΪΒ Πα Γα, αἸβι Πρ αἱ} ΡῸΡ βαδπ ἱπυθυ ] Π ΐοπι 
» δίααθ ἱπηπια! Ὀ] Πα πὶ ἃ ἱγθθ8. γα 5. ΒΡ γἰ ι8,.»» Οἷβ ΟΓΡῸ,, πιᾶρηο Ποὺ ἱΠΘΟ]ΟΡῸ 
ἴϊὰ Ἰοχαθηΐθ, οἱ αἰ ΘΡθη πὰ π᾿ ργδθα!οιἱβ Θομβ πθηΐϊθ, «υΐβ πα αδηι ἴῃ οοἰογὶβ ααϊ- 
ἄθπι Φυδθουμηααθ ρον ΕἾ απ βαηΐ οἱ ἀρρο]]ΔηΐαΡ, πῸ]] πὶ ἀδἔδοϊ 5 βρθοίοπι Ραϊτγὶ {γἰ- 
Ῥαυὶ ἰυάϊοοῖ; ἃἱ γθῦῸ οἶγοὰ θᾶπι χαᾶθ ἀἸοίταν' ᾿π16}]Π]ο᾽ ταλαθ ργοοοββίο, αἱ οᾶμι ραίΓα8 

ἀδβοϊατανογαηΐ, ἀθὈ ΠΠταΐθπν ῬαιγΡὶ ἱπηραϊανὶ αἰψαθ ἱπηρον[δοι!οπθιὶ ἀἰοαὶ Ὁ 
83. ΟἿ ᾿ἴθπι πᾶ οατιβᾶθ συμ] θη, 5ἷ, αἱ βαποῖϊ ἀϊχογαπηΐ, ΡΓΟΟΘΘββῖ9 βῃ ]θη- 

«ΑἸ ἀἰββίπηὶ ΒΡ γτὰ5. ΡῸΡ ΕἼ Παπὶ ΠΡ ἰη 6 Π]ραῖαν δὲ ργδοάϊοοιαν ὃ 51 οἰγοὰ τηἰ ΒΒ ΟΠ 6ΠῚ, 
δὲ φαδθουμηαιθ ΡΘΟα τὶ Ἰοουϊοπθ ἀϊοῖα βαηΐ 46 ΕἸΠΟ, ἀπρίοχ ρυϊποὶρίαπι ἀπάθαὶ 
ῬΘΡυθυϑ [5 Ἰηγ μοῦ, ἈΠ 6. ραγὶ τηοο ΟΡ γα ἀθγθῖαν οιϊαπη οἶγοα βδποι ββί ταὶ ΘΡ ΕἸ τὰ5 

Ρογ ΕἸ ατη Ῥγοσθββίοπθηιμ [Δ πὶ δἱ ἴπ 1118 181] Παϊαϑηιοά! δἀϊίαπι ᾿ηνθηϊθὶ, οαν ἴῃ [ἷ8 
Ἰησαδμι οταπποῦ ΝΌἢ Θηΐπὶ ἴῃ 1118 φαΐ πὶ ἀἰοιο ρου ΕΠ απ το] αἰϊοποπι παθεὶ δα Ῥαΐγομι, 
οἵ μυϊο οδυβαπι οαποία αἰϊαβίδηΐαν ; οἷγοα ΡΓΟΟΘΘββιοηθηὶ δΐθηη παρὸ ποη Δα μ {{{π|. 

Τηγθηΐδηξ Ηΐ [ΠΘΟ]οστιπὰ αὶ ἰδία ἀἰβιίίπσαδὶ απὶ ἀἰνί αὶ, οἱ ἴὰπὸ πθοοββαρίο τὸ δ - 
τη ταἴαν. Τουῖϊο ἀθπηιη, 5] ΡΓΡΔΘΡΟΒΙΓΟ ΡΕᾺ, Υἱπὶ ροΡ  θοι᾿γνὰπὶ οἱ οὐ ποτα βἰσηϊΠοα- 

᾿ἰΟμΘ πὶ, ΠαἰαΡ]θιη 6 οἱ βα βίη [] 6 πιθα αἰ οπθὰ ἀδποίαϊ ; οἱ δὶ ἰαχία μὰπὸ Ρο- 

ΒίΓΘΠ. ΠῚ ΒΘΏΒ.ΠῈ ὉΡΙαΘ 6 ΕἾΠΟ ργοπαποίαϊαν; οἱ 8 ἃ γόοράροϊο ἀοηὶ, οἱ 8] οὐ απὶ, 



ἨΙΘΤΟΒΙΑΕῈ ῬΟΘΜΑΤΙΟΛΕ ΠΠΒΕᾺῚ 1. ἐπ 

λων τὸ διπλοῦν τῆς ἀρχῆς ἀποσέμσεται, δῆλον ὡς τοῦτ᾽ αὐτὸ πάντως ἐστὶ 

δειχνυμένη κἀπὶ τῆς ἐχπορεύσεως" ἐπειδὴ χἀνταῦϑα κατὰ τοῦτο τῶν σημαι- 

γομέγων, καϑ' ὅπερ ἐν ἐκείνοις δεόντως λαμβάνεται, καὶ τῆς προχαταρχτιχῆς 

αἰτίας ὁμολογίαν ἔχει σαφῆ᾽ καὶ ὡς ἐν ἐχείνοις οὕτω κἀνταῦσα «Ὡρὸς τὴν 

πρώτην αἰτίαν τὰ τοῦ μονο[ενοῦς ἀναφέρεται. Βασίλειοι καὶ Γρηΐόριοι ταῦτα 

μετὰ τοὺ αὐτοῦ πνεύματος φϑέγγονται, οἱ ὡς ἀληϑῶς ὁμόφρονες χαὶ ὁμό- 

Ψυχοι: καὶ παρὰ τοῦτο ῥίζα καὶ ἀρχικὸν αἴτιον ὁ πατήρ᾽ καὶ οὔμενουν ὅλως 

δύο ἀρχαὶ, εἰ διὰ τοῦ υἱοῦ τοῦ παναγάθου ἡ ἐχκπόρευσις καταγέλλοιτο, κα- 

ϑὼς αὐτὴν ἐπί τε σημασίας καὶ λέξεως οἱ πατέρες παρέδοσαν. 

νδ΄. Ἐπεὶ Γοῦν οὕτω ταῦτα, καὶ ἀληθές ἐστι δόϊμα καὶ ἀναντίῤῥητον τὸ 

τὴν ἐκασόρευσιν εἶναι τοῦ ζωαρχικοῦ πνεύματος δὲ υἱοῦ, τίς ἡ καινοτομία; 

ποῖα δομάτων παρατροπή; εἰ τοῦτο κατέχοντες μετὰ τῶν καὶ ἐξ υἱοῦ ταύ- 

τὴν ὁμολο[οὐύγίων, εἰρηνεῦσαι διενοήθημεν ; ὦρα οὐχὶ μῦσϊαι καὶ ὁπαδοὶ ἐχεί- 

γων ἐσμὲν τῶν μὴ διὰ συλλαβών ἦχον ἐγχελευομέγων ἀπ᾿ ἀλλήλων διΐστα- 

σϑαι, τῶν ῥημάτων εἰς ταυτὸν ἔστ᾽ ἂν ἔρχηται ἡ διάνοια ; ἄρα οὐχ ἡ μεγα- 

λόφωνος σάλαιγξ τῆς ἀληϑείας, ὁ τῆς εὐσεβείας ὑπέρμαχος ᾿Αϑανάσιος, 

τοῦτο ϑεοσόφως διηνυκῶς ἐπὶ τῶν αὐτῶν καὶ ταῦτα χρατίστων ἐν χριστωνύ- 

μοις ἐθνῶν τὴ, περὶ ὧν ἡ νῦν σύϊχυσις καὶ σχοτόμαινα, λό[οις οἷς σαβελλι- 

σμὸς ἐπενοεῖτο καὶ ἀρειανισμὸς, τὰ τῆς φιλογειχίας ἀναπλάσματα, Τὴν φορὰν 

ἐντεῦϑεν ἐπέσχε τοῦ συναποῤῥαγῆναι ταῖς συλλαβαῖς Ἰὰ πέρατα" καὶ ὡς ἀσ- 
φαλὲς ἡμῖν ἀφῆχε τοῦτο παράδειγμα; οὐχ᾽ ὁ γρήγορος νοῦς, καὶ τῆς ὅεο- 

λοΙίας ἐπώνυμος διατόρως ὑψηϊορῶν ἀποφαίνεται, μηδὲ Ιὰρ τὸ ᾿Ιουδαίων ἔθ.- 

ῬΓΙΠΟΙΡῚΙ ἀπρ]]οῖϊα5. χο υἀϊίαρ, ρΡαΐθι 1Π18ΠΔ ΡΥ ΔΘΡΟβ ΟΠ πὰ ἰἃ ᾿ρβαπι ἴῃ ΡΓΡΟΟΘββίοπῸ 
4αοαα6 ΒΟμᾶΡο; 4αΐα οἱ ποῖο ᾿αχία ϑυπάθμῃ βρη Ποαΐαμη, 40 ἴῃ 1118, τπθῦῖ το δοοῖ-- 
Ρἰϊαν, οἵ Ῥυϊπηατῖαθ οι βᾶ8. ΘΟἢ ΒΒ ΟΠ6 ΠῚ τη οϑίϑηγ ὈΓΔΘ 56 ἴδει  αἰψαθ αἱ ἴῃ 11115, 

ἴῖὰ οἱ Ποῖος δά ργίπηᾶπι οαπιβᾶπ) δοῖϊο {Ππ|Ρ 6 11 γοίδγν. ΒΆ5115 ἀίαθ ἀγορο 5 Θοάθμη 
Βασθογοπίθ ϑρίγιτα Ἰὰ αἰαπὶ, Ὑ6 ΓΘ ΘΟΠΟΟΡ65 ἃίαα6 ὩΠΔΠΪΠ165. [ἀθοααθ τδαϊχ οἱ οὐἱϑὶ- 
ὯΔ]18 οαπ8α ῬαΙθ θϑὲς πΌ]] αἴθ 8 γῈΓῸ οαιβὰθ 86, Οαπὶ ρ6Ρ ΕἼ] ΠῚ} ̓ΓΟΟΘββίο οριϊπηὶ 

ϑρ᾿Ρὰ5. ργαθάϊοαϊαν, φαθηηδαμηοάμπι οἂπῃ οἱ βθηβὰ οἱ γυοοᾶθα]ο ραΐγοβ ἰγδα! ἀθγαηΐ. 

δ᾽. Οὐδθ ουμπὰ 1ἰὰ 86. Βα θθδηΐ, ὙθΓαΠ 16 511 οἱ ἰγγθίμ! 116 ἀοστηα, «πο νἱνιβοὶ 

Βρ γι τα5. ρΓΟΟΘϑβϑίο ΡθΡ. ΕἸΠΌπι 511, ἀυαδθηᾶμπῃ ἢθῖο πον ϊα5 Ὁ φαδθπᾶτη ἀορηηαΐαπη 50- 
ὙΟΡΒΙΟΥ δὶ ΠῸ5. πᾶπο γοιϊηθηΐθβ ἀϊἸοιΙοηθπι, οὐπὶ {1115 ααϊ οχ ΕἼΠΟ 4αοααθ θἂπὶ οοηῇ- 
ἰοηϊατ, Ρᾶοθπὶ μά θθ 6 “ἀθογονϊπηβ ΝΌΠπΘ αἰβοῖρα] εἰ δάβθοϊαθ ΠΟΥ πὶ Βα ΠΊα8, 4αὶϊ 

ΡΓορίθυ. νϑγβθογαπι βοηυμ γϑίδπὶ ᾿ηνίοθη αἰββίθυθ, οὰπὶ οοτία ἰἄθη βθηβιι5. {ΔΓ ΠῚ 

αϑὶ ἢ ΝΌΠΠ6 οἰαπιοβα Ὑϑυ τα 8. ἰὰ}α, οἱ γθοῖδθ ἢ βυμηπηιβ ἀθίθηβοῦ Αἰμαπαβίαβ, ἰά 
ΠῊΪΓΘ ΒΡ θηΐθγαιιθ οἰΐβοϊς ᾿πίθΡ ἀπὰ8 ροΐθη 58 Πγὰ8 Ομ ἰβιϊα πὰ5 σθηΐθβ, οἶγοα γοοδθυϊὰ, 
Φυογαμη οαπιϑα ΘΟΠ 510 ἤὰπο οἱ ἰθηθθγαθ βαπὶ οἴϊιαβαθ, οὐπὶ 58 061} 15π|5 {Π|Ὸ οἵ δυὶα- 
Ἡἰβηλι15. 1Π16}}ΠΘΘγοΓ, 46 δρᾶπξ. ροϊϊα5. γοϊαπίανίδθ τἰχὰθ ἢρτηθηϊα 9 Π 5β! 1] ἰπα 8 Πὶ 
σαι πΊ ἱΠΠ]ἷ, Ὧ6 νἱἀθ!1οθὲ γθρθογαπι οδυιβὰ ἰϑΡπιϊηὶ ἈΡΓαΠΙρογθηΐα. ΝΟΏΠΘ ΥἹΡΊΔἢ5 

1) 561 Ποῖ Ἀοπηδηὶ 9 ἔῃθο]ορ οουι πῦ Ὑ δ ΡΌ]Ο ΠῚ ΡΘπυγίδπὶ νἱ ἀθθδηαῦ ἰπίθγάμ πη ἃ Ογδδοῖς ἀἰββίθγο : 
νΘΡΕΓΩ Δ ΠἼΘῚ. ΒΘ Π5Ι 115 ΘΟΠΟΙ 8 118., ἀἰβοογάϊα θυδηυΐξ. Π)6 ἐμθο]οσοἰβ γοθαθ}}}}58 Ἰαΐο 8. Μαχίπγιβ ἰπ Θρ βι0}}5 
ἀυδθ ᾿Π5ΟΥ ΠΙᾺ μἰ ΧΕΙ]. 

κ 

οοἀ, [. 32, ἃ, 



οοῦ, γ΄. 33, Ὁ. 

γ.. ΘσΘΕΌΒΟΙ ΜΕΤΟΘΗΙΤΛΕ 

ἄν . -"ςε , Η ορρι ρφω ἊΣ ἿΣ 
γος ἀποβαλεῖν ἂν, εἰ Τὴν Ἰοῦ ᾿Ηλειμμένου 1) φωνὴν ἀν᾽ Ἴῆς Χρισ]οῦ πρὸς ὁλί- 

“ "»“ 5 ’ . ς »“Ἢ 7 9. 5 “ ς Ν « Ἃ ᾿ . 

γον ἐπιζητοῦντες, ἠξίουν μεϑ' ἡμῶν τάττεσϑαι; οὐχ ὁ τὴν ὁμολογίαν ἀπα- 
» ͵’ὔ Ἁ » τὺ ε μω Ψ 

ράμιλλος Μάξιμος σύγϊροχα Τούτοις ὑποϊιθεὶς, μὴ ἐν ῥήμασιν ἡμῖν εἶναι Τὴν 
ἢ Ψ' 9 »“" 

πίστιν, ἀλλ᾽ ἐν πράϊμασι παραδίδωσιν ; οὐχὶ καὶ ἕτεροι οὐκ ὀλίϊοι τῶν θεο- 
“- »"᾽ , ,ὔ "“ 

χοσμήτων διδασχάλων τὰ αὐτὰ μετὰ τῆς αὐτῆς χάριτος ἐπιτρέπογϊαι; εἶ ταῦ- 
,ὔ Ἁ Ψ “ ,“ “ Ἀ Ἁ ͵ ς »“ 2 “ ει Ν 

τὰ βέβαια καὶ εἰλικριγῆ, πῶς οὐχὶ μαϑηταὶ τούτων ἡμεῖς ἐννοιῶν ἐπὶ συμ- 
Ἁ 5 , [4 

φωνίᾳ τὴν εἰρήνην μεταδιώξαντες; 
"Ἂ»“ »" ᾿ 3 « " [ νε΄. ᾿Αλλ᾽ οὐχὶ σύμφωνον ταῖς «πατρικαῖς ἐννοίαις τὸ, καὶ ἐξ υἱοῦ λέ- 

“Ὥω »ο“ΖὦΨ ͵ “ γειν τὸ πνεῦμα τὸ ἅΠιον ἐκπορεύεσθαι" πῶς οὐχὶ σύμφωνον ; ἐροίμην ἂν πρὸς 
αὐτούς" εἰ μὲν γὰρ Ῥωμαῖοι τὴν ἐκ ἐπὶ τοῦ υἱοῦ ἐκφωνοῦντες εἰς παράστα- 

“ Ξ Ἷ φ. τὴ »"ὝἪ σιν τοῦ καὶ αὐτὸν ῥίζαν καὶ ἀρχικὸν αἴτιον εἶναι, ὥστερ ἐπὶ τοῦ “πατρός 
Ἅ, ᾿] 3 ἃ Ἂ 3 δ“ ἐστιν εἰλιημμένη λαμβάνουσι, σύμφημι καὶ αὐτὸς, καὶ κοινὴν τὴν μετ αὐτῶν 

-- ’ὔ »“ χοιγωνίαν ὁλοσχερῶς ἀπωσόμεθα᾽ εἰ δὲ μόγως ἐπὶ τοῦ πατρὸς οὕτω ταύτην 
ς -Ὁ ΕΣ ΕῚ Ἁ "» δ Θὰ ᾿ ᾿Ὶ “Ὁ τ Ν ΕῚ  ἀαῚ 3 ᾿ ὁμολοϊοῦντες, οὕμενουν ἐπὶ τοῦ υἱου. ἤ γὰρ ἂν οὕτω χαὶ οὐχ υἱὸν ἀλλὰ 

πατέρα τοῦτον ἐπρέσβευον, καὶ ἐπ᾿ αὐτοῦ τιθέντες αὐτὴν, ὅτι δ αὐτοῦ τοῦ- 
“Ὁ ΝῚ , ; ΒΝ} εἡ »“ ἰδό. Ἀ 5» ᾿ “ Ε ΄ τὸ Φρονουσι. τὸ μέσον αὕτον εἶναι καλως εἰδότες, καὶ σεολοῖικῶς ἐπιστά- 

μένοι, πῶς οὐχὶ καὶ τὸ ἐκ τοῦ υἱοῦ" λέγειν ταῖς πατρικαῖς ἑρμηνείαις καθ- 
ἕστηκε σύνδρομον; ὅτι μὲν Γὰρ ἡ Ἐκ ἐπὶ τοῦ ἀνὶ τῆς Διλ ἐστὶ λεϊομένη, καὶ 

»"» »"»Ἢ ν᾿ ᾿ Ἁ “" ὁ σὸς ἄρα Καματηρὸς 5) μετὰ τῆς ἀληϑείας συμμαρτυρεῖ, οἷς τὸν κατὰ τῶν 
ΩΣ “ ἴω » 7 ᾿ κ Ῥωμαίων αὐτῷ πονηϑέντα λογικὸν ἄεθλον συνεστήσατο. ἢ μᾶλλον ἰδέαν οἷς 

ἐκθεῖναι λοοραφικὴν ἐφιλο]ιμήσατο" εἰ δέ σοι καὶ πάλιν ἀνΤιθέσεις ἐπιπλα- 

1ΠΠῚ 5. νἱρὶ ΠΊΘη5., σαὶ ἃ {Π6ο]ορία πόπηθπ ἀοοορὶς (τορ. ΠᾶΖ.} οἰαν ββίπηθ οἰδπηᾶπβ δα οί, 
ΠΟΪ]6 88 πθ Πιἀδθογαπι αυϊάθιη βϑηϊθηὶ θα αάθυθ, 8ὶ ΤΠποιϊ γοοαθα! πα, ργὸ {Π0 ΟΠυϊβιὶ 
ῬΆΡΌΠΙΡΟΡ 510] ΘΟπΟΘαΪ ροβια!αηΐθβ, υϑι]θπὶ πο ἰβοιπι οοηνθηῖγ ἢ ΝΌΠΠ6 οἱ ποη ρϑποὶ 
ΠῚ ρϑγογηδι! ἃ Π60 ἀοοίογοβ, οἰυβάθηι βραίίαθ ἱπηριΐβιι ραγία βυδάθηι  [ἅπὶ εἰ Ππᾶθο 
ἤγπια δὲ δχρὶογαΐὰ βυπὶ, φαϊἃ πὶ πὸ8 Πουαπὶ αἰβοῖρα!! ΟὉ βθηβααμη ΘΟΠΟΟΓἰΔΠῚ ρΡᾶ- 
Ομ βθοίθμηαν ὃ 

ὅδ. Αἴ ποη εβῖ, ἱπαιϊαηΐ, ΘΟΠΞΟμτμη ΡΑΙ ΓΙ ΠῚ πη 0115 ἀἴοοτθ δἰϊαπη Ἐχ βπμὸ ϑριτ- 
ἴὰπὶ βαποίαπη ΡγΓΟοθάθγθ. ΑἹ ΟὰΡ ΠΟῊ 511 σΟΠΒΟΠαΠΑ ΘΡῸ [ἶ8 Γοβροπάοθγίπι. Νὰ δἱ Κο- 
τδηὶ 1ἰὰ αἰ ΟΙΙΟΠΘ ΠῚ ἘΧ ΡΟ ργοηαποίϊδηϊ, αἱ ἰρϑατα Φαοααθ ΕἸ] ὰπὶ τα ἀϊοθι 6586 ἄθπο- 
ἰθηΐ δὲ οδυιδᾶπι ΟΥ̓ ΘἾ ΠΆ]61}., 60 βθηδα 410 46 Ραίγθ Ἰῃ 16 ]Πσαηΐ, γοθἱβ οἱ θρὸ δἀβοηίίαν, 
οἵ ΘΟΠΊΠΙΠΙΠΙΟΠΘΙῚ ΟΠῚ Ἐοπηδηΐβ ΡΓΟΓΒΙ18 ΓΘΒρ δ. 504 5ἱ 46 Ῥαΐγο ἰδηΐαηι [ἃ οοπἤίθη- 
ἴὰγ, ποῖ ἀθ ΕἾΠΟ; ΒΘΟᾺΒ ἴδ) ΠΟῚ ἢΠΟ 6886 ΕἸ] τὴ θα Ραΐγθηι οσθάθγοηι; ΕΠΪΟ δαΐθπὶ 
ῬΑ ΟΠ Ἐχ δἀάπιπι., αυΐα Ρ6Ρ ἰρβιπὶ ἢθυΐ ρυοοθββίομθπι ογθάπηϊ., ργᾶθοϊαγθ δἰτβ 
τηΘαἸΔ !ΙΟ πο πη βοίθηΐθβ ἐΠΘΟ]Οβ οθ6 ἰθηθηΐοβ ; ΠΟΠηΘ ἸΟΟαΪΟ ἘΣ ΡΠΛῸ ραίγαμι ἀοοίτἰ- 
ἢἶδ ΘΟηΒΟΠἃ ἀρραγο ἢ Νὰ) ἀαοα ραγιϊοα]α Εχ ῥγδθροβίϊα ἔπιὸ., ργῸ ραχγίοιϊα ΡῈκ 
αϊοαῖαν, απ Φιοαα6 (λμπηαίθγτιβ Ὑϑγιϊα!] ΘΟηβΘη 6 η5. ἰοβίαϊ αν, ἴῃ 60 4υοὰ δάνθυβαβ 
Ἐουπδπο5 Ἰπβιϊταἰξ ἸορΊοΟ σοΡ ἀπηπθ, γ6] ΡΟΙ 5. ΟΡ Δ Π}] 18 Βρθοῖθ, φαοα βουῖρίο πη} }- 

1) 1τὰ οοάθχ, δὲ χυϊάθηι γθοῖθ. Ὑδγαιηΐαιηθη ΑἸ]αἰϊι5 αα ἸΟΒαππὶς Ὑδοοὶ ογαιοποια 1. Ρ. 13. ᾿ποδαῖο ἴῃς 
ΤΟΥΡΥΘΑΡαΙῸΓ ἀϑομηιρέϊ, ψυαβὶ οχ εἰλημμένου. Οδἴθγιη τροῖθ ροβίθα ἰάθπι ᾿πίθυ μγο5 ΑἸ]αΐ5 ρ. 86. Εἰ αυϊ- 
ἀοπὶ συδθοθ᾽ ἀρὰ θύμπι ρυϊηῖο υϑοῖο ἠλειμμένου, ΒΘΟΌΠΑΟ ΠΙΘΠ4056 ἠλειμένου. 

2) Αἀνθιβαβ. Οδηγαῖθυϊ Οριβ οχίϑῃϊ δηϊηηδἀγογβίομθβ [Οἢ, Ὑροοὶ Ραϊγατομαθ ἀραᾷ ΑἸ]αϊϊαπι Τί Η. α.0. 



Υ 

ι" 

ταπαν ας πσασικεσο ϑατατι, τα τσ;ατι 

ΠΙΘΤΟΚΙΑῈ ΡΟΘΜΑΤΙΟΛΕῈ ΠΙΒΕᾺ 1. ν {τ᾿ 

΄ , ᾽ὕ δὰ. , “« κ 

κήσονται, τὴν ΔΙᾺ ὄὅσως οὐ τιϑέασιν ἀντεσάγοντι,, ἐνὸν ταύτην ϑεῖγαι καὶ 
Δα Ἁ τι 43 "»“ " ᾿ θα ᾿ ’ὔ 

ἀπαλλαγῆναι πραγμάτων ἀλλὰ τὴν ἘΚ ἐχφωνοῦντες ἀντὶ τῆς ΔΙᾺ ἐκλαμβα- 
"-»"᾿ Ν "» - μὰ Ά ἊΨ ΄ ε 

νονται., ἔχῃς ἂν ἀχοῦσαι' καθὼς ἀρα κἀκεῖνοι, ὧν ἐσὶ τοῖς θεοφθόΓοις ῥη- 
“" ε » » ,ὔ ΄ 3 ’ . τοῖς ὁ Καματηρὸς σημειοῦται Ἰὴν τῶν τοιούτων προθέσεων ἀντιπεριχώρησιν 

᾿-Ὁ 7ὔ . Ἀ , Ν 

πάντως Γὰρ ἐφ᾽ ὧν ἡ διὰ λόϊον φυσικῆς ἐμφαίνει μεσότητος, ἐσὶ τούτων χαὶι 
« Α Ἁ εἶ ΄“« 5 “Ὁ « “Ὅ 

ἡ Ἐκ οὐκ ἀπβοσφυὴς πλὴν παρὰ τὴν Διλ' ἐπεὶ γὰρ τὸ φώς, ἐκ τοῦ ἡλιώκου 
»"Ἢ -» »" »" , “ Ν Ε] . , 

δίσκου διὰ τῆς ἀκτῖνος ἐστὶ, καὶ ἐκ τῆς ἀκτῖνος λέϊεται δῆτα καὶ οὐκ ἀπᾷ- 
" [ πο νς “-“ 5 »“ Ἁ 

δὸν οὕτω λέγειν πέφυκε, καὶ ἀνάρμοστον" ὅμως ὅτι διὰ τῆς ἀκτῖνος, καὶ 
" »“"᾿ »"΄᾿ , 

τοῦτο διατρανῶν ἐστιν ὁ ἐχεῖνο φϑεγγόμενος. 
φ αὶ Α Ν ᾿ -“» ,ὔ , Ν Ν “πῆ ΟῚ “ " 

νε΄. Ὅτι δὲ καὶ τὴν τῶν προϑέσεων τούτων πρὸς Ἰὰ ὑπ᾽ αὐτῶν ἀντιμε- 
" - ᾿ »“ ταποίησιν σημαινόμενα πατρικαὶ χρήσεις στηρίζουσιν, δῆλον ἐντεῦϑεν ἐστίν' 

ὁ τὸν βίον καὶ τὸν λόγον ἰσάϊϊελος μέϊας Βασίλειος ἐν τῷ οὑτωσί πως ἐπι- 
.ο 7 ΄ ,ὔ ,ὔ Ἁ 

γραφομένῳ περὶ τοῦ παναγίου πνεύματος κεφαλαιώδει λόγῳ πέμπτῳ «πρὸς 
Ν ’ 3 , ἥδ ἃ ΕΣ Ἀ ν Ν δὴ » ᾽ - ἌΠΟ "»" δὲ 

τὸν μακάριον ᾿Αμφιλόχιον, οὗ ἡ ἀρχὴ, τὰ μὲν δὴ ἐχείνων τοιαῦτα" ἡμεῖς δὲ 
ἃ ᾽ ὶ ͵ Ψ' ᾿ ᾿ “ 

δείξωμεν ὃ προεϑέμεϑα,, φησίν ἤδη δὲ χαὶ πρὸς τὰ ὑπ ἀλλήλων ἐπὶ τῆς 
ν , 

.» θεολοΙίας σημαινόμενα πολλάκις ἀντιμεθίσταται ἡ Διλ, καὶ ἡ ΕΚ, ὅταν ἑτέ- 

»» βὰ τὴν τῆς ἑτέρας σημασίαν ἀντιλαμβάνει' οἷον ἐχτησάμην ἄνθρωπον διὰ 
» τοῦ θεοῦ, ἴσον λέων τῷ ἐκ τοῦ θεοῦ. Καὶ ἑτέρωθι" ὅσα ἐνετείλατο Μωῦ- 

» σῆς τῷ ᾿Ισραὴλ διὰ προστάΐϊμανος κυρίου. Καὶ πάλιν οὐχὶ διὰ τοῦ ϑεοῦ 
-“ο “" -“ - “ “ »"ὝἭἪ , 

.,. ἢ διασάφησις αὐτῶν ἐσῆιν ;,, αΥὐΤὶ Ἴοῦ ἐκ θεοῦ εἰπεῖν, διὰ Ἰοῦ θεοῦ εἴρηκεν.,, 

Ὃ βθεαυϊῆὴς Ἰῶν θείων διαΓρλεὺς ᾿Αθαγάσιος ἐν Ἴῷ καϊὰ ἀρειανῶν πρώτῳ λοόΐῳ, 
ΝᾺ, , ᾿ ε ᾿ Φι Δ “ -“ 4 ’ 9 κ . ΄ , οὗ ἡ ἀρχὴ, αἱ μὲν αἱρέσεις ὅσαι Τῆς ἀληθείας ἀπέσϊησαν ἐπινοήσασαι μανίαν 

ε » Η , ΠῚ ἡ Ψ " “ΩΣ ες " ς- ν β 
ἑαυταῖς φανεραὶ τυγχάνουσι, φησίν “ὅταν οὖν εἰς τοῦδ᾽ ἡλικίας ὁ ἄνθρω- 

τἰο86. οχροβιιί!. Οποά 51 ἄθηαο {Π0Ὶ οοπ γδαϊοθηιϊ ορροπαμΐ, σα ΡΕκ ποθὴ ρΡοπαηὶ Βο- 
τη ηΐ, ΟΠ} πο Δἀβοίβοουθ ραγ Ιου] πὶ ροββθηΐ, δίααθ ἰΐα 56 ΠΘρΌΙΟ ὀχρθάϊγο ὃ γϑ] πὴ 
Β01158, ἘΟμΊΔηΟ5 ἀἸοθηΐο5 Εχ, ΡΓῸ ρδυἘΟΌ]ὰ ΡΕΚ ΔοοίροΡο; ΄αθιηδαπμηοάᾳπι οἵ 1111, 4ὰο- 
ΓᾺΠῚ ἴῃ αν] ηἷ5. Ἰοου ΟΠ θι18. (ἀπηαΐθγιιβ δἀποῖαϊ μᾶραμ Ραγ ϊου]αγαπι πιαϊ πὰ πη ν]ΟΘΠ,. 
Ῥγούβϑυβ δηΐπὶ ὉΔῚ ραγ ου]ὰ ῬΕκ παῖαγ }}15 τηθαϊαι!οηἶβ βοηβαμῃ ἀοποίαϊ, δὶ οἰϊαυη Ἐκ 

ΟῚ ἀΡβαγάθ, Ἴοοο ἀϊοίαθ ρεκ δά μίθοίαν. Νάπι ααΐὰ Ἰὰχ οχ βοϊαγὶ ἀἴβοο ρον γδάϊ μη 
{π, Ἰάθο ᾿οἰΐδιυν οχ γδάϊο ἀἰοϊ αν ; ποθ β'ο Ἰοααὶ ἀΡβοπη οδὲ ἀὰὶ ἱποοηυθηΐθηβ, (υΐα 

ΡΘΡ ταάϊαπι Ποὺὶ 18 δἀῆνγιηαὶ, «αὶ δἰ. Ἰοχαϊίαν. 
ὅ0. Ουοά δυΐδπι δὲ Βαγιπλ ΡΑΡ ΠΟ] ΛιιΠῚ ἴῃ βιιῖ5. βρη ΠΟΔ ΙΡιι5. σομηπλα Αἰ ΟΠ 6 ΠῚ, 

Ραϊνιιπι ἃποίον 168. δα ριιθηῖ, ῃἷπο. Ποῖ πηδηϊ ϑβίαστῃ, Π]6Ὸ υἱϊα οἵ υϑυ 8 ΡᾶΓ ΔηΡῸ] 18 

ΒΆΒΠΠἾὰ5 ἴῃ θᾶ, αυὰδ ἸΠΒΟΡ δ᾽ [αν 46 βα ποι ἰββίπηο Θρί γα, σοι ροηάϊοβα ογαι οπθ αυϊηΐὰ. δά 

θϑαΐαπη. ἈΠ ρΡΒ]]ΟΟ απ, οαΐὰβ Ἰηἰ απ: οἱ Πογτιπη φαϊάθηη πᾶθὸ βαηῦ; Π08 γ ΤῸ αυοά 

Ργοροϑυΐπηιβ ἀΘπΊ δι γα ὈΙ Πιι18, δἰ. « ΙΔ τ Θηΐπὶ οἰϊαπὶ ἴῃ Δ] [ΘΓ ἤδη 08. ἀρ 1Π60]0- 
"» ΒῸ5. 5]: ΠΟΔΙθ8., βᾶθρο  ρορπιαίαϊατ' ραγ οι] ΡΕκ οὐπὶ Εχ, Ζααπὶ αἰ[ογὰ ΔἸ ΓΘ τι 
» ΒΒ Ποαῖαπι γθοὶρὶς, νυ] αἱϊ : Ῥοββθαϊ Πομλίηθπὶ ρου Ἰλθιπι, Ζαρα ἰάθη) να]θὶ ἃἰχαθ 
» οχ Πθο0. Εἰ 410]: φυδθουμηψαθ ρΡαθοθρὶς ᾿βγΠ6}} ΜΌν865 ΡῸΡ πηαπάδϊαμι Ποιηΐηΐ. Εἰ 

Ἵν ΡΌΓΡΒΕΒ: ΠΟΠΏΘ Ρ6᾽ Πθὰπη μηδ βίαι ]Ο. ΘΟΓ απ] οϑὲ ὃ ῬΡῸ οχ ἢθο, ρὲὺ ὕθαπι αἰχὶί.» 

ΒΡΙΘπαἸἀπ5. αἰνίπαραμη σουατα Ργοτηθ]ραῖοῦ. ΑἰΠΔηαβίαβ, ἴῃ ῥγϊπια δάἄνογθιιβ ΑΥΪΆΠΟΒ 
ΘΡΔΙΪΟΠΘ,, Ουΐι5. ἰΠἰ ἰὰπ:. ΠΘΡΟΒ68. αἰίααθ φαοίααοὶ ἃ γογ[αῦθ γθοθββοσαπΐ, ἀρρᾶγοὶ ἰη- 

» 

οοὔ, {, 32, ἃ. 



βτννννθ““ἍἝἔἍἔΦἔΔ«“ἍΨἝρ 

Ε ΓΠΜΠΗΜΨΜΨΜ1}}}} 
ὶ 

εοὰ 1, 38, "ἢ. 

» γ1ἃ οοά, 

0 ΠΕΟΒΟΙ ΜΕΤΟΘΠΙΤΑΕ 

εἶ δ ε ΄' " ν " “ἢ 

..9 ΤῸς προέλθῃ, ἢ χαὶ τὸ δυνατὸν ἡ φύσις παρέχει, εὐθὺς ἀνεμποδίστως ΤΉ 
"“ "» " ςε Ἔ 

.» Φύσει πατὴρ ὁ ἄνθρωπος Γίνεται τοῦ δ αὐτοῦ υἱοῦ... .Ο μέϊας καὶ θεόσο- 
ψῳΨ ἱρῳ ἢ “Ὁ  ᾿ ε ε . 

φος Κύριλλος ἐν μιᾷ τῶν πρὸς Νεσίόσριον ἐπιστολῶν, ἧς ἡ ἀρχῇ, χαταφλυα- 
“᾿ 4 ς 9. ’, Ἀ »“" ΕἸ "»" 5 7 9 Ἂ, “Ὃ “᾽ 9 , 

ροῦσι μὲν ὡς μανθάνω τινὲς τῆς ἐμῆς ὑπολήψεως ἐπὶ τῆς σῆς Δεοσεβείας, 
ὶ » -“ ᾿ Ψ 7 , 

φησίν" “ἀλλ᾽ ἴσως ἐκεῖνο ἐρεῖς, ὦ Νεστόριε, ἄρ᾽ οὖν εἶπέ μοι θεότητος μή- 
΄ ,, "-»" ι ἢ “ , Ἁ 

.» Τὴρ γέγονεν ἡ παρϑένος; καὶ πρός γε τοῦτο φαμὲν, ὅτι γεϊέννηται μὲν 
ε , τς ὦ Ὁ ἂρ, ὁ "»"᾿ “ Ἂ Ι] Ν Ἔ ΄“ Ξ Ν » ὁμολογουμένως ἐξ αὐτῆς τῆς οὐσίας τοῦ ϑεοῦ χαὶ παϊρὸς ὁ ζῶν τε καὶ 

7 “᾿ "»“ "»“᾿ ,ὔ ͵ὕὔ 

., ἐνυπόστατος λόϊος, ἐν ἐσχάτοις δὲ τοῦ αἰῶνος καιροῖς ἐπειδὴ Γέϊονε σάρξ, 
"Ὁ Ἷ 

.» τουτέστι ἡγώθη σαρκὶ ψυχὴν ἐχούσῃ τὴν λοΓικὴν, [ΓεΙεννῆσσαι λέϊται και 
΄“ ὃδ ἣ, ,ὔ Ἁ ’ὔ - {2 ες 5 Ὄϑ Ἂν, , Ψ Ἴ᾽ 

» σαρκικῶς διὰ γυναικός. Καὶ μετά τινα ὅ ἐκ Θεοῦ “σατρὸς λόγος ἐκ Ἴης 
Ξ ἈΡΌΒΟΝ , ἄν ὑξι, ἰδῆς κα 

.» ἁΓίας παρθένου ἐστί. Καὶ μετὰ βραχὺ πάνυ Γεϊέγνηται καϑ' ἡμᾶς ἐκ ἴυ- 
"Ἢ "“" ὔ »-Ὁ Ν ᾿ -“Σ“᾿,» 

.» γαιχκός.,, ᾿Απσοχρῶσαν ἔχει ταῦτα φανέρωσιν, τοῦ τὰς ῥηθείσας τῶν σρο- 

ϑέσεων πρὸς τὰς ὑπὶ ἀλλήλων σημασίας ἀντιμεϑίστασθαι, καὶ τὸ ἰσοδύνα- 
»“» , Ἁ ΕΣ , ΄“ Μ 

μὸν ἐπιδείκνυσθαι: ἢ βούλει πολλῶν ὄντων, καὶ οὐκ εὐπεριγράπτων τῶν ἔτι 
"Ὁ ’ ᾽ὔ ΄ νχνῦ Ἴ Ε Γά δ 4 ᾿ 

τοῦτο διευλυϊούγτων προσθήσομέν σοι καὶ ἕτερα; οὐ Γάρ μοι δυσχερὲς τὸ τοι- 
» Ν »-» ν 2 “5 

οὔτον' φίλον δὲ μαλλον τὴν συντομίαν σχοποῦντι τὸ ἐκ πολλῶών ὀλίγοις ἀρ- 

κεῖσθαι εἰς μαρτυρίαν ἁπανταχοῦ. 
νζ΄. ᾿Αλλ᾽ ὦ οἷον ἐστὶ κακία; καὶ ὅπως οὐκ ἔστι ταύτην περιελεῖν; καὶ 

-»“ »Ἡ -“ Ἀ , 

πρὸς ταῦτα γὰρ ἀντιλέγων ἐπάγεις, ἐπὶ τῶν κτισμάτων εἰρῆσϑαι, καὶ οὔ- 

μένουν ἐφ᾽ ὧν ὁ λόγος ληφϑῆναί τι τοιοῦτον δυνήσεται" καὶ οὐδὲ συνιδεῖν 
ἔχεις, ὡς ὃν ἐν πρώτοις τῶν οὕτω λεγομένων παρηγάγομεν μάρτυρα, θεῖον 
» δ , δ᾽ 2 Ὁ θ “ ᾿ ἣν ) 2 , Ν ῃ "»" 
ανόρα, προσφυέσπερον εἰπεῖν ὕειον γοὺ καὶ οὐρανοῴρονα, τὴν λεχ εἰσαν 

διδασχαλίαν παραδιδοὺς ἐπὶ τῆς ϑεολογίας φησὶν ἐπὶ λέξεως" ἐκ τῶν χτι- 

βδηἶδ τ 5101 ΟΟΙΏράΓΑ5856, αἷΐ. «(πὶ ΘΓΡῸ δὰ δδπι δοίαϊθιη ΠΟπΊΟ ροῦν ηϊξ, ἰπ (πὰ 

» ὙἶΡ65. παίαγα βαρροάϊίαϊ, βίαι πη ΡΒ αθ 110 ἱπηροάϊπηθηϊο, πόῖῆο παίαγα ον πὲ ρὰ- 
» ἴον. ΠῚΠ «αὶ ΡῈ. ἰρβιπιὶ οϑὶ,» Ναρπιιβ. οἰΐαμη ᾿ΠΘΟ]οριιβ ΟΥ̓] 8. ἴῃ ἀπὰ βαδγαπι δά 

Νρβϑίουγι αὶ Θρ βίο! πι., οαΐι8 ἰηἰ απ : πυρδηϊον ἀυϊάατη ἀραιὰ ρῥἱθίαϊθημ ἰσαᾶπη., αἱ 
ἀπάᾶϊο, οοηΐγα αἰ βι πη Οπθη τηθᾶπι., αἷΐ, «864 ΠΙὰα ἰογίαβθα ἀἴοθβ, ο Νοβίοῦ! : ἃθῸ 
» ΘΙΡΟ, αἷο τηϊῃΐ, ἀἰνιη 115. πιαίου [αοία οδὶ Ὑἱροὸ Ὁ Αα ἤθο αἰοϊπλμ8 : δ απὶ ΓΟνοΓἃ 

» 46 βυθββίδηιϊα Ποὶ Ῥαιτβ Ὑἱνοηβ., οἱ ἴῃ Πυροβίαβὶ βυἃ θχϊβίθῃβ θυ θαπι; Θχ ΓΘ ΠῚ Ϊ8 

» διϊθ πη ΒΆΘΟΌ]Ϊ ἰΘΡῸ ΓΙΡ 5, οὐμ ΟᾶΡῸ ἰδοϊαπι οὶ, 1 δϑδὲ ΘΓ πη [ΠῚ ΔΠΪΠΊΔ ΠῚ Γᾶ- 

» ἰἰομα οι Πα ΘΠ, ἴὰπο παΐππηγ αἀἰοὶ οἰϊδπλ βθοιηά απ ΘΑ ΠΟ ΠῚ ΡΟ ΠῚ ᾺΠ]ΘΡῈ ΠῚ.» Εἰ 
» ΔΠαιοὶ Ἰπίθγιθοιίβ: «απο οϑὶ οχ Ραῖρο. ορθαμη, ἰάθη οχ βαποία ὙἱγρῚΠ οϑί.» Εὰ 
Υἱχ ρᾶυ]ο ροβὶ : « παϊμηη δϑὶ 616 ἃ0 ΠΟΒ 6Χ 1Ὡ}]16Γ6..» 5418 πᾶθο ἀθηηοπβίγδηΐ, 

ἀἸοῖαβ Ῥαγ ]οα ] 5. ῬΓΟΡίθΡ τηυἴποβ βσἸ Ποαῖα5. ρου πα αἴαῦὶ,, οἵ ΡᾶΡΘΠῚ νι ΡΓᾶΘ 56 ἴὉΡΓΘ. 
ΝΙβὶ ἴογίθ υἱβ, Ζαΐα τ} βαπὶ ἤθο [0116 πυμηθΡ ἢ ααὶΐ 14 ἀθοϊαγαπὶ, ἃ]1ὰ αυοααθ 
ἘΠΡῚ δαϊοϊαπηιβ. ΝΟ τηθῃθθοα]6. ποὺ ταϊΠὶ ἔογοὶ αἰ ΠΠο1]16 ; βθα οοιρθηαϊ! βιπαϊοβίοι, 
Ῥᾶυοα ΒΘΠΊρΡΘΓ (8. πλ}} 15 5118. Πᾶθ6Ὸ ἰθϑιἱπηοηΐα ῬΓΟΙΈΓΓΘ, 

Ὁ. 564 ὁ ρογνογβιίαβ ααδηΐα οὶ, Φαδιηαθ θὰ ἴδο]6 ποὸπ δαΐογίαν! Ναμίαάαο οἵ 

ΔαγΘΓΒΆΠΒ8. ΡΟγρὶβ ἀἴοογο: ἀθ ογθαϊϊβ τοῦ. βίο 6886 αἰοΐαπι, πορ ἰάτηθη ἄθ 115 ὑπάθ 

ΒΘΡΠΊΟ ΒΌΠΙΘΡΘ ΔΙ Τα ροίονιῖ, Τὰ ὙθγῸ ἱπααάᾶμι Ἰρπογᾶῃβ, {Πππὶ ἀαθπι ἴῃ ΡΥ πι18 ἴππ 

ἴον 80 Ἰοψαθηϊθβ ρυοαυχίηλαβ ἰοβίθμα, αἀἰγίπαμι μοταΐπομι, αἰαὰθ αἱ ἃρίϊπ8 ἀἸοᾶπι αἰν!- 

ΓΕ ΕΝ 



[- 

ὑυσουειπν ταν σεκωτοιι κε 

τ Έσ, τ τος πιασρδεραημσες, ταιμασννσνς. παπασττν.ν 

ἨΗΙΘΤΟΒΙΑῈ ΘΟΟΜΑΤΙΟΛΕ ΠΙΒΕᾺ 1. 77 

σμάτων δὲ λαμβάνει τὼ πρὸς παράδειϊμα, ἐπειδὴ χαὶ τοῦ ῦο τοῖς ϑεο[ογοῦ- 

σιν οὐκ ἀποτρόπαιον' οὐ Γάρ ἐστιν ἕτερον ὑπὲρ ταῦτα σφίσιν, ἐξ οὗπερ ἤνίχα 

χρῆσις εὑρεϑείησαν παραδείγματα' ἀλλ᾽ εἰ καὶ τάδε σοι καθὼς ἐράσμιον δοί- 

μεν, ἕτερα παράξομέν ἐναργέστερα᾽ καὶ αὖϑις γὰρ ὁ ϑεόληπτος ΣαΘΔΤ ΙΕ 

ἐν. τῷ πέμπίῳ πῶν πρὸς ἝἭ μείαν, φησί ““«ίνα τρόπον χαϊαθρήσαιμεν ἂν ζωὴν 

., ὄγφξα κατὰ φύσιν καὶ τὸν υἱόν; τί δὲ οὐχὶ καὶ φάσκοντι πιστευτέον τὸ, 

. ἐγὼ εἰμὶ ἡ ἀλήϑεία καὶ ἡ ζωή; συνάρϑρως δὲ καὶ μοναδικώς ἑαυτὸν ": 

.» γαι λέγων τὴν ζωὴν, ἄρα οὐκ ἐξώσειεν ἂν τοῦ εἶναι ζωὴν τὸν πατέρα καὶ 

., θεὸν, εἰ μὴ φύσεως μιᾶς ἄμφω Ἴε εἶναι δώσομεν, καὶ δ ἀμφοῖν εἰς ἡμᾶς 

»» ἐν ἴσῳ Ἰὸ χρῆμα ἰέναι; καὶ οὔ Ἴι που δυοῖν, ἀλλ᾽ ὡς ἐξ ἑνὸς Ἰὰ Ἰοὺ πάν- 

» τὰ ζωοϊονοῦντος θεοῦ; Ἔν τῷ ἕκτῳ τῶν πρὸς αὐτόγ' ὃ Γὰρ ἂν δρῶτο τα: 

» ρὰ πατρὸς, τοῦτο δὴ «πάντως ἐστὶν ἐνέργημα τοῦ υἱοῦ" καὶ ὅπερ ἂν λέ- 

.. Ιοιτο διαπεραίνεσϑαι δὲ υἱοῦ, τοῦτο πάντως ἐστὶ χατόρϑωμα τοῦ πατρός" 

.» πάντα Ιὰρ δὲ ἀμφοῖν ἐν ἴσῳ.., ἘΪ μὲν οὖν οὐδὲ ταῦτα σοι πρὸς τὸ ζητού- 

μενον ἱχανὰ, ἀλλ᾽ ἔτι σοι τὸ τῆς ἐριθείας σχοινίον ἐνείρεται, διαλύσειε τοῦ- 

τοι σοι τέλεον ὁ αὐτὸς ϑεοῤῥήμων πατὴρ, περὶ αὐτοῦ δὴ τοῦ, περὶ οὗ ὁ λό- 

γος, Ἡρυβλημανος ϑύγῳ ἬΝ γῶν καὶ γράφων ἀν τε. πρώτῳ τῶν πρὸς Παλλά- 

διον ““ τρεπτὸν δὲ οὔ τί που τὸ πνεῦμα ἐστί ἢ εἴπερ τὸ τρέσεσϑαι νοσεῖ, 

.. ἐα αὐτὴν ὁ μῶμος τὴν ϑείαν ἀναδραμεῖται φύσιν, εἴπερ ἐστι Ἴοῦ ϑεοῦ 

.» χαὶ πατρὸς καὶ μὴν καὶ τοῦ υἱοῦ τὸ οὐσιωδῶς ἐξ ἀμφοῖν, ἥϊουν ἐκ πα- 

.» τρὸς δὲ υἱοῦ προχεόμενον πνεῦμα... 

νη΄. Τί οὖν ζυϊομαχήσαις ἂν καὶ ἔτι περὶ τοῦ εἰς ἀλλήλας τὰς πολλα- 

κις δηλωθείσας τῶν προθέσεων ἀντιμεταλλάττεσθαι; χαὶ τὴν ΕΚ ἀντὶ τῆς ΔΙᾺ 

Ὠδη πηΘηΐθ πη οἱ οδοἰ θβιϊα βαρ θηΐθτη., ργαθαϊοίδπι ἀοοί γι πᾶσα ἀππὶ ἰγαάογοὶ {Πθο]ορὶ- 
οάπα,, ἰΐα Ἰοααὶ δα 1 ΘΓαπι., οἱ οχ γα 15 ΓΘ. ΘΧΘΙΊΡ] ΠῚ) ΒΕΠΊΘΓΡΘ; ΠΌΠΟΙ Δ ΠῚ Π6. ΠΟΟ 
αυϊάθπι ἱπθο]οσὶ ἀνογβαηΐαγ. ΝΌῚ οηΐπὶ ᾿ρϑὶβ, ργδοίθν Πᾶ5, δ] ἃ βυρογοδὲ πηθ οἂ- 

Ρδηϊαν ΘΧΘΠΊρὶα οὰπ Οραβ οβῖ. 564 δἰϊαιηδὶ ποὺ ααςδὶ στρα Ποδηΐθβ {ΠῚ Ἰαγρίαυηαγ, 
ουἹἀθηιῖογα 8}18 ἴπ πηθάϊαπι δἀἀποθιηυβ. Εσοθ θηΐπὶ αἴναβ ΟὙγΠ]Ππ5. ἴῃ φαΐπιο δα Ηογ- 
τηΐδπ ἃἰϊ. « Ουοπιοάο ροῦν ἀθγθιηιβ υἱΐαηι 6556 Βαδρίο παίαγα ΕἸ απ ὃ Οὐ ποη 5ἰϊ 
» ΟΡΘἀθηἋαπι ἀϊοθηϊ : ΘΡῸ βαπι Ὑογ[8 δὲ υἱΐα ὃ ππὶ ἰρίταν οἱ ργαθροβίίο ἁγίίοαϊο 
» ἥ;, Θἱ Β' ΠρΌΪΑΓΙ ΘΓ 886. ἀἸοῖε υἱΐαπλ., ποῆπο Ῥαΐγθπι θχο! μα ἶτ., φαοπηίηιι5. νἱϊα 51, ηἰδὶ 
» ὈΪΡΙ ΒΑΘ. ἀΠᾶπΠ| 6580 ΠαίαΓ ΠῚ ΠΟΠορδμλι5; οἱ πὸὴ οχ ἀθποθιβ, 86 οχ ὑη0 4αὶ 

ν Οπληΐὰ υἱνίῇοαὶ Π6Ὸ., υἱΐαπι ῬαυΟΡ δ πὸ5 ἀουίναγοῦ» [ῖἡ βοχίο δῇ δαυμηιάρμ : 

« πηι ἀυϊοαυϊά ἃ Ραΐνα ἴθι, δὰ οπηηΐηο δϑὶ ΕἾ ορογαῖῖο : φαϊοχυϊᾷ ἃ ΕἸΠΟ ρονῆοὶ 
» αἰοοῖαν,, ἰρβὰ Ῥγοῦβιιβ θϑὲ Ῥαϊγὶβ δοῖϊο. Οαποία Θηϊπ ροῦ ἃπηθῸ58. ΔΘ ΘΔ] 6 Ρ.» [ἅπὶ 
ΨΘΓΟ 51] π6 ἴᾶθο χυϊάοπι ἃ ργοροβίϊαπη ααδοβιϊοπθην {01 βαϊποίαπὶ, βοα δάπαο ἔμπθπι 
ΘΟΠίθμ ἸΟβιιπὶ γα ἰδ, βοῖνθὶ ΕΠ0Ὶ Ποὺ ἀαοαιο ροβίγοαγαπι ἰάθπν ἀθ]οψαι5. ραΐοι:, ἀ6 
ῬΓαΘβθηϊὶ ποβίγο ῬγΟ]θηλαΐθ ᾿ἴὰ ἸΟιΘἢ5 βου θΘπβαθ ἴῃ ργίπιο δα Ῥα]]δάϊα πη). « Δυΐα- 
» ΒΠ5. πυ]]αἴθπυβ ϑρ᾽ εἰ τὰ8. οβί : Βθο8. ΘῃΪΠῚ 81 τι! Β  ΠΠαΐα ἸΔθογάγοὶ, δ ἰρβᾶπὶ ἀθά6- 
» ΟἿ5 ΠΟΟ ροΡΠηρογοὶ αἰ νπαπιὶ πα ΡΆΠι ; αυδηἀοιχαυίθπι εϑὲ Ποὶ Ῥαιγὶβ ἱπηπιο οἱ ΕἸΠῚ, 
» 4υἱ δβῖ βιι βίῃ 14} 18 ΘΧ ΔΉ ΠΟθ5., ΠΘΠῚΡῈ χ Ῥαΐγθ ρο1" ΕἸ] πα οἴϊαβιιβ ϑρίγίταβ.» 

ὅ8. ΟἿ ΘΓΡῸ ἰδηὶ (ἰαϊ 8. ΠΘΡῸ8, Πᾶ8. 5606 ῥΑΡΓΪΟΙ]18 πιαΐαο ρουπιαίαν! οἱ Ἐχ 

οοὰ, ἴ, 94, ἃ. 



Π]ΠΠΆΠΊ]Η] 
Ἢ 

εοά, ἔ, 94, Ρ, 

γε] ΘΕΟΚΟΙ ΜΕΤΟΘΗ͂ΙΤΑΕ 

Ἂ Ξ ᾿ ον , ᾿ »" δὰ 
ἐπὶ τοῦ υἱοῦ ἐκλαμβάνεσϑαι; ἢ τὸ διηυχρινημένον προς ταῦτα τοῦ ϑεσῶε: 

" Χ » , . ἥν εὐὰ 
σιου καταιδεσθήσῃ Κυρίλλου" καὶ εἰ τοῦτο δεόντως, καὶ τῶ τῶν ἄλλων ἑπο- 

᾿ . ᾿ 7 “ δὺλ ᾿ »" 
μένως αἰδέσθητι καὶ μηδὲ Μαξίμου κατολιϊώρει τοῦ Τὸν κατὰ θεὸν ζῆλον, 

Ἢ ἢ, ς Ν 3 ᾽, ᾿ “« ω ᾿ Ν Ἁ δ᾿ Ἦ ΧΙ 

χαὶ τους υὑτέρ εὐσεβείας γωνας “σεριφανους. τὴν πρὸς τὴν ΔΙΛ τῆς ἘΚ ἀγ- 
, 5.5 »-“ ἢ »“ “ ᾿ 

τἰμεταπόρθμευσιν ἐπ αὐτοῦ καὶ ἐκ τοῦ υἱοῦ ἐχπορεύεσθαι σαφηνίζοντος. οἷς 
Α "»"»᾿ “ -Ὕ τῇ 

τὸν ὑπὲρ τῶν “Ῥωμαίων εἰς τοῦτο ποιεῖται ἀπόλογον" “ ἀλλ᾽ ἵνα τὸ δι᾽ αὐ- 
- “..} , , ᾿ ’ ᾿ “Ὁ εἰ .. τοῦ προϊέναι δηλώσωσι, φάσκων, καὶ Ἰαύτῃ Τὸ συναφὲς Ἴῆς οὐσίας καὶ ἀπα- 

, , Ξ ᾿ , “ 
.»» ράλλακτον παραστήσωσιν"., Ὥστε δέ μοι χαὶ τόδε δέχοιο πόρισμα, ὅπως 
ς , ᾿Ἶ "“ ““ "»᾿ 

ὁ μέϊας τὸ ὁμοούσιον ἐνταῦϑα ϑεολογεῖ" τὸ γὰρ ὙΛΥΤΗ, ἀντὶ τοῦ ΟΥ̓́ πάν- 
3 ,ὔ ψ ᾿ κα " ΄ Ἀ " πν  ος ς , Ἁ . ἈΝ 

τῶς εἰρημένον ἐστίν ἀμελει τὸ τῆς οὐσίας ἀπαραλλαχτον χαὶ τὸ συναφὲς, 
“ “» »-» Ἶ Ἢ 

οὕτως ἀμφοῖν δηλονότι χατὰ τὸ ΔΙ ΑΥ̓ΤΟΥ, χαὶ οὐ τοὔμπαλιν τοῦτο διὰ τὸ 
᾽ὔ ΡΨ ’, »“Σε Ὕ 

ὁμοούσιον' οὗ σὺ διδάσκαλος διαπρύσιος κινδύνῳ οὐ πολλοσϊῷ., ὅπερ οὖν ἔλε- 
,ὔ "Σ“᾿ ο ͵ 

γον, μήτε τὰ τῶν ἑτέρων, μήτε τὰ τοῦ δϑεοδοξάστου τούτου πατρὸς, ὡς 
-"Ἢ δ -“ὝἘ 5“ ,ὔ Ν , δὲ Ὁ “ἢ Ἂν ΤᾺ τ " ε 

τινα τῶν παραδρομῆς ἀξίων σαρέτρεχε᾽ σχόσει δὲ μᾶλλον ὡς αὐτὸς ἐστὶν ὁ 
Χ » δ΄ “ ΜΕ ᾿ Ἵ .-- τὸ καὶ ΕΚ ΤΟΥ ΥἹΟΥ, ἀντὶ τοῦ ΔΙᾺ ΤΟΥ ΥἹΟΥ͂ ἐνθάδε διευλυτῶν, καὶ αὐτός ἐστιν 
᾿᾽ γ. , » 

αὖϑις ἐν ἄλλοις ὁ τὸ ΔΙᾺ ΤΟΥ ΥἹΟΥ ἐχσορευόμενον ἀριδήλως διατρανῶν, καὶ 
’ δὴ “ῸὋ Ἁ , ᾿: 

τέλος μὴ ἀσύμφωνον, ἀλλὰ συνάδον ὁμολογεῖ καὶ σύμφωνον τὸ καὶ ΕΚ ΤΟΥ 

ΥἹΟΥ͂ τῷ ΔΙᾺ ΤΟΥ ΎΙΟΥ ἐπσσορεύεσϑαι καὶ προϊέναι, καϑὼς οὐχ ἡμεῖς καὶ τοῦτο 
Ἁ Ψ' “Ὁ Ν᾿ , 

χατὰ λέξιν τὸ σύμφωνον δηλαδὴ, οὗτος δ᾽ ὡς ἀληϑώς. ὁ τὸν διδασκαλίαν 

ἔνθεος ἀποφαίνεται" εἰ δέ σοι δειλία μὲν συνδιατεθῆναι τοῖς οἷς οἱ θεηγόροι 

δείῳω ὕματι κινηϑέντες διηγορεύ; ὃς δὲ τὰ ἀπὸ κοιλί ἐρευ- είῳ πνεύματι κινηϑέντες διηγορεύχασι, πρὸς δὲ τὰ ἀπὸ κοιλίας σοι ἐρευ 
’ )δ ΄ὔ ε Ἃ 3 ΕἸ Ρυέ.. ὶ Α -" - ἮΝ ,.ὁἃ κ 

γόμενα οὐδεμία ὑποστολῆ. αλλ ἡμιν πρὸς τὰ σῴων ἀφορωσιν ἀεί. καὶ μη- 
, “ - ν 

δὲν οἴκοθεν φθεϊομένοις, ὅ τι μὴ ἐξ αὐτῶν, οὐδὲ τὸ σύμφωνον ἔνεστι χατ- 

ῬΓῸ ρὲὰκ ἴῃ ΕἾΠΟ ΔΒ ον] ἢ Βα] οι αἶνὶ δος ἴῃ γὸ ΟΥγ}}}} Ρουβρίοσδπιν ἀοι ΓΙ Ππ) Γο- 

νόροο. Οὐοά δὶ αἱ μὰν δὶ ἴδοὶβ, ΔΙ] ΟΓ απ ΦᾺΟΘῸΘ. 56 Π. ΘΠ 115. ΘΟΠΒΘΩΌΘηΪΘΡ. Ο)586- 

4πόῦὸ. Νϑάᾷαθ Μαχίμηαμη. ΠΟ] θα 5. {Πππ|, αἰνίπο 2610 οἱ χη. ]α 5 ρΡῸ τϑοία Πα ]8- 
ῬογΡα5. ρου] βίγοαι, (] ῬΑΓΕΠΟΌΪΔΘ. ΡΕΒ ΟΠ Ἐχ ΡογπγαἰαἰΙΟπθ πὶ ἴῃ ἰρϑὰ Θχ ΕἾΠΟ 

ῬΓΟοθββίοπθ οβίθμα!!, ὉΡὶ ρΡῸ Ἀουηδηΐβ οἶγοα ποὺ ἀθίθηβίοηθπ Θχθααϊν: « 566 υἱ Ρ6Ρ 
» ἰρβαμῃι, ἰηαὶς ργονθηῖγο ἀθηγοπβίγθη!., οἱ Ππἄθηι οοη! αποιοηθπὶ Βα δι αη 8. ραγ ϊὰ- 

» ἴδπλαπθ. ΓΟρΡΓΔοβθπίθηϊ. » Αἴᾳα6 μϑῖς πηθοσπὶ πΟῸ Ζαοαα6 ᾿πογαμῃ ρογοῖρθ, φαοπιοάο 

ΒΟ] οὶ τηασηι8. Πΐο νἱρ ΠΟυηΟυβίοη βίη! ᾿πθο]ορίοθ ἰγαᾶαῖ: οἰθηΐπι υΟοα θ] 1 ΠῈ ΓΤΙΡΕῈΜ 
ΡΓῸ 'τὰ οπληΐπο ἀἸοιαπὶ ὁδὶ ἢ ΠἰΠ Γιιπλ Βα δι π Ϊᾶ 6. ρα 88. οἱ ΘΟΠΙαποίο ἰἰὰ αἰτίαι 

οβῖ; ἰσχία {Ππ4 βεκ ᾿ρβϑῦμ, οἱ ποὺ Παια νυἱοθ νθῦβᾶ ρὲ Ποπιομβίοη. Οἰἶπ8 Γοὶ ἴὰ πιᾶ- 

σἰβίον. θχϊπηῖαβ πα τη }10 ουην ρου ΐοα]ο αυϊοαυϊα αἸχουῖηΐ, βίο ; ΠΘά 6 Δ]]ΟΓ ΠῚ ΠΘΟῈΘ 
αἰνίηδθ βθηϊθηλίαθ μαιΓ5. νοῦ θὰ οοὰ πορ]θοία ἀἰρηα ρΓαθί ΘΒ : 584 ροΙ8 δηϊηδανογίθ 
ἰρβαμη 6556 4ὶ ἀἸο ΟΠ ΘΠ πχ Ρπι10, Ποῖος ν 8 ΡΕΚ ΒΠῸΜ ΘΧχρίαηδῖ: Θυπαθιηάαθ νἱοΐβ- 

β' πὸ 1101 ρϑγβρίοιυθ ἄόοογθ, ϑρί γιατὶ ΡΕΚ Ἐπισμ ΡΓΟΟΘάοΓΟ ; οἱ ἀθπίααθ πο ἈΡΒΟΠᾺΠΙ 
β6α ΘΟηΒΟΠἃ πη ΘΟΠ ΘΟ αἰ] Ομθὴ Ἐχ ΡμῸ 1111 ΡῈΠ ἘΠΙΌΜ ΡΓΟΟΘάΘΓΘ. 80 ὈΓΟΥΘΗΪΓΘ : 

βίοι: πο ΦυΟσι6. Οπηηΐηο ΘΟΠΒΟΠΙ ἢ, ΠΟῚ ΠΟΒ, 868 εἶσ νϑῦ αἰν]ηὶ τδρ βίου ΠΟΠΊΟ 

ἀοπιοηβίγαὶ. Ὑ Ραμ ηηθη δὶ τὰ Δἀβθηθγὶ πηθιἷβ ἀοο  Ἰ ἶθ., 485 ἀθ]οααὶ ἀϊνίηο ϑρί για 
γη0 1] ρναθαϊοαγιηϊ, οἱ ἃ 18 σαδθ ἀθ γψϑηΐγο δραοίδηϊαι" ποῖ ἀρ ΒΕΪΠ65 ; π05 χαϊάοπι δά 
608 ΒΘΙΊΡΘΡ ΓΟΒΡΙΟΙθηΐοβ, οἱ 181} τηὰγί Ὠοβῖγο ἸΟψαθηΐοβ, απο θη ΔΡ ἰρβἰ8. 88, Ὠ6 
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ὀῤῥωδηχέναι διατόρως ὁμολοῖεῖν, καὶ “παρὰ τοῦτο τοῖς ἐξ ὧν αὐτὸ δλθειγ. 

μένον πέφυχεν ἐρειδόμενοι, καὶ Τὴν μεϊὰ Ἰῆς ῥωμαϊκῆς ἐκκλησίας εἰρήνην ἐλό- 

μένοι, αὔτε τῶν. ἐντεῦθεν εἰς ἀτοπόν σοι ἀπαω[ών, χαὶ ῥαδιουργιῶν διαφό- 

ρων ἐπιστρεφόμεθα, καὶ τὰς πολυειδεῖς σοι τιμωρίας καὶ πολυμηχάνους κα- 

κῴσεις δεχόμεϑα. 
νβ΄. Τῶν δεόντων δ᾽ ἡγούμεθα τὸ «ροὺὐπεσχημένον ἔχοντες ἐναργὶς, καί 

φινας ἀπάρτι. τῶν εἰς τὸν εὐαγγελιστὴν ᾿Ιωάνγην ἑρμηνειῶν τοῦ ϑαυμασίου 

Κυρίλλου, αἷς μετὰ τῶν ἄλλων καὶ τὴν προδιηγγελμένην συμφωνίαν ὁ μέ- 

γας μαρτύρεται Μαξιμος ἐπὶ τοῦ μέσου παραγαγεῖν τῷ λόγῳ κατ᾽ ἔπος 

ἐγκαταστρώσαντας, κακ τοῦ υἱοῦ κηρυττούσας τὸ παϊχρατὲς πνεῦμα καὶ ὑπε- 

ράϊαθον τοῦ αὐτοῦ τε πάλιν ἑτέρας ἐκ τῶν ὧν ϑείαις ἐπιπγοίαις θεηορήσας 

ἐφάνη κατὰ καιροὺς, καὶ λοιπῶν αὖϑις πατέρων ἁμυδρὰς ἐκ πολυπληϑών, 

πρὸς ἀλλήλας συντρεχούσας κατὰ τὸ τῆς ἐννοίας φωτοφανὲς, καὶ ταῖς προ- 

τέραις συνερχομένας εἰλιχρινῶς" οὐ Γὰρ τοῖς θεοφόροις ἀσύμβατόν τι τὸ πα- 

ράπαν, ἢ ἀσυνάρτητον' με ἃς καὶ χωρῆσαι πρὸς τὰ ἑξῆς τῆς προϑέσεως" 

τοιγαροῦν ἐν τῇ ἑρμηνείᾳ τοῦ ῥηθέντος εὐαγγελίου, εἰς τὸ ῥητὸν τὸ, χἀγὼ 

ἐρωτήσω τὸν πατέρα καὶ ἄλλον παράκλητον δώσει ὑμῖν, ὁ δηλωθεὶς διαυΓέ- 

στατος Κύριλλος οὕτω φησίν ““τῶν γὰρ τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς φυσικῶν ἀϊα- 
“Ἢ "»" , Ν Ν λῚ Νν Ἁ τς 

.. θῶν οὐσιωδῶς ὑπάρχων κοινωνὸς ὁ υἱὸς, ἔχει τὸ πνεῦμα κατὰ τοῦτον τὸν 
, θ᾽ ε Ἃ -» ν ες 7) 3, ἐν ᾿ δὲ. ἔν 

.. τρόπον, καθ᾽ ὅνπερ ἂν νοοῖτο καὶ ὁ παϊδρ, οὐκ ἐπαχτὸν οὐδὲ ἔξωϑεν' εὔη- 
- , ᾿ ᾿ ᾿ ως ».ἡ ᾿ “ 

ως. ες γὰ ἄλλον δὲ μανιχὸν τὸ οὕτω φρονεῖν ἀλλ᾽ ὥσπερ καὶ ἡμῶν ἕκα- 59 ς γάρ. μὶ ᾿ 
. Κνπ8Β΄ " ες “ΩΝ -» , ἡ χὦ ο'᾿ 9 δ ὔ , 

.» στος τὸ ἴδιον ἐν ἑαυτῷ Ἰὸ πνεῦμα συνέχει, καὶ ἐκ τῶν ἐγδοτάτων σπλά[χ- 

» ων εἰς Ἰὸ ἔξω προχέει" διὰ Γάρ Ἴοι Ἰοῦτο καὶ σωμαϊικῶς αὐτὸ ἐνεφύσησεν 

ΒΥΠΟΏΥΠγὰ5 Ταϊάθιη ἀἸοϊΙ ΟΠ 65 μὰ5. δ]αΐα γοοθ ΔρΡΡΘΙΪαΓΘ ΡΟΡ ΠΟΡΓΓΘΒΟΙ Πγ18 ; ἰάθοιθ 1110-- 
ΓᾺΌΠῚ ΔΓΡΊΙΠΊΘΙ 158 ἔγθι!, οἱ οὐπὶ Γουηδ πα ΘΟΟΙ 6ϑῖα ρᾶοθη Διηρ]Θχῖ, ΠΘ4Ὲ6 ἰπἸα 188 ΡΙΌΡΙΘΡ 

ἰά, ἴ6 δυοίογθ ἀδθρογίαι!ομθβ ροηβὶ Πα θηλι8, τα] Πρ] ]ΟΟβα 6. ἃ ἴθ ἱπηροβι[α8. ρΟΘἢδ5 

γ ΓΙ Β4 06. Αἰ ΠΙΟΙΟΠ68. ]ἴΓῸ Θχοὶρ  Πλ08. 

ὅ9. Αβ υϑγὸ οι οι! ποβιγὶ 6586. ὉγθἸπγΠ5., ροβί απ} ΓΘΙῚ ᾿ΓΟΠ ββᾶπη θυ! ἀθηίον ἴθ- 
οἴπγβ, ἀοῖπαάθ δ ΠΙααοι ἃαἀτα Ρ 1118 ΟὙγ 1], οχ ἱπιθυ ρυθιδίίοπθ ἴῃ ονδηρο]ἰβίαμηι ἸοΠδη- 

ΠΘΠῚ, ἴῃ πηθάἸ πὶ ΡΓΟΐδγτΘ ἀϊο ΟΠ 65, δίχα μαΐὸ βϑρῃιοπὶ Βα ὈίθγΠ ΓΟ; 4αϊθι5 ρΡαθίοῦ 

4185. ἔγοῖι8 βιιργδαϊοίατη ραν Ἰο]ἀγιηγ ΘΟΠΒΟΠΔΠ Ϊὰ ΠῚ τηδρ 5 αχὶ πη 65. αἰ ϑβίαιγ, 4αδ8 

ΠΘΠΡΘ. ΟΠληϊροϊθηίθπ ΟΡ Ϊπηαη4π6 Κρ ε ὰτπ οχ ΕἾΠΟ 4υοςι8. Θβ56. ργδθάϊοδηϊ: ΤὰΡ- 

8546 ΘΧ δοάθῃι ἃ}1858 486 ἀἰνίπο ᾿ἱπβιϊ ποῖ γΑΡ} 5 ̓θη ρου 5. Ργοπι ποίαν : ΠΘῸ ΠΟ 
ΔΙΙΟγαπη. ραΐγιαπι οχῖρααβ ὁχ ἰηρθηϊ ΠΌΠΊΘΡΟ,, ᾿ποϊαπι οχ πιαΐπο οοπβθηϑιι οἰ Ποῖθη- 

[68 βθηϊθηιαπη, οἱ οαπὶ Βυρογ ον θ8. ρουβρίοιιθ σοπρραθηΐθβ: ΠΟῚ ΘΠΪΠῚ ἰΠΒΡ ΙΓ 115. Ρᾶ- 

ἀρ! θ8. φυϊοαθδπη ἀοοίἰξ οπιηΐηο ἀἴβοοῦβ οἵ Ἰποοη ! 8 0116 : ἀαἰθ8. ΘΧρΟβ ἰδ, ργορο-- 

5 ἐπι ὩΟΒΙΓαΠῚ ροβίθα ργοβθαθθηαν. Πααιθ ἴῃ ἀἸοιῖ δυδησϑ!! Θχρ]αηαϊίοπο, δὰ 1118 

γ γα : οἵ θρὸ τΌραθο Ραΐγοπι, οἱ ᾽πὶ Ῥαγδο τὰ ἀΑ 1} ν οθἷ5, ργδθάϊοι 8. Βρ] θη ]- 
αἰββίπηιβ. νυ! 5 510. αἷΐ, «ατα δηΐμ οὶ Ῥαϊγῖβ παῖ απὶ ΠΟΠΟΙΓῸΠῚ ΘΟΠΊρΡΟΒ 51 ΕἸ- 
» 18. Βᾶθοὶ θοάθπι πιοάο, 410 οἴΐαπι Ραΐθι" μά θθ να Ἰη 6 Ποῖ ταν ΒΡ γα πὰ ποῖ ἁἄνθηι- 
» οἴσπη ποάα6 ἀοίονίβ ; βία πὶ θηΐτ γ6] ροιϊα8. ἐαγ οϑαπι ἃ βθηϊγο; 5θα βίοαὶ οἰϊδπὶ 
» ὈΠυΒαυ Βα. ΠΟβΙΓαΠ ΡΓΟΡΡΙ ΠῚ 'π 56 ρ80 5Ρ᾿ ΓΙ Γαμ οΟὨἰποὶ, οἱ οχ ἱΠ|1Π|18. Ὑ]ΒΟΘΓΙ- 

οοα, ἔ, 35, ἃ. 



" ραβδί ἴῃ οοᾶ, 
ϑεοπρεπῶς. 

οοἂ, {, 35. 

80 ΘΕΟΒΟΙ ΜΕΤΟΘΗΙΤΑΕ 
ε Ν᾿ δ Ἀ μω θ ΄ 3 ᾽ὔ “Ὁ .4. θ ΄ , 

» ὁ Χριστὸς, δεικνὺς ὅτι χαθως πὲρ ἐκ στόματος τοῦ ἀνθρωπείου πρόεισι τὸ 
» -“ Ψ κ “ » δὰ 

.» πνεῦμα σωμαικῶς, οὕτω χαὶ ἐκ Ἰῆς θείας οὐσίας θεοπρεπῶς " προχεῖται τὸ 
-“ " Ἁ ε ᾿Ὶ Ἁ , “Ὁ μους ᾿ 

.» ἐξ αὐτῆς... Εἰς 7ὸ ῥηϊ]ὸν Ἰὸ, ὅτι Ἰεθέαμαι 7ὸ πνεῦμα καϊαβαῖνον ὡσεὶ περιςε- 

ρὰν ἐξ οὐρανοῦ, φησιν" ““οὐ Γὰρ δήπου πρὸς τοσαύτην ἀλοῖίαν καταβησόμεθα 
Ἀ ε ΄“ ε 5᾿ θ ῃ Ἁ - - [Ἢ ᾽ 6 οὖ Τὸ φδῳ «ε , 

.. καὶ ἡμεῖς, ὡς οἴεσθαι μεθεχ]ὸν ἐν Ἰῷ καϊὰ φύσιν υἱῷ Ἴὁ πνεῦμα ὑπάρχειν, 

καὶ οὐχὶ μᾶλλον οὐσιωδῶς ἐ ὃς. ὦ ὧν ἀμέλει καὶ αὐτῷ Ἰῷ 2) χιμ ν ουσιώδως ἐμπεῷφυχος. ὠσπερ οὖν ἀμέελε ω ἰῷ πα- 
“ Ἁ “" »"ΣἽ »“"Ἢ “Ὁ τ » 

.» Τρί ὥσπερ [ὰρ Ἰοῦ παϊρὸς, οὕτω καὶ Τοῦ υἱοῦ ἐσ]ὶ Ἰὸ πνεῦμα Τὸ ἅΠιον. Καὶ 
ἢ Η , » - . ἊΨ »" 

.» μετά τινα ἀπαράλλακχός ἐσ]ὴν ἡ Τοῦ Χρισϊοῦ ὁμοιότης πρὸς τὸ ἴδιον αὐτοῦ 

.» χαὶ παρ᾽ αὐτοῦ κατὰ φύσιν προχεόμενον πνεῦμα... Ἑΐς τὸ, οὐ Γὰρ λαλήσει 

» ἀφ᾽ ἑαυτοῦ, φησίν ἵνα γὰρ εἰδοῖεν οἱ μαϑηταὶ, ὡς οὐκ ἀλλοτρίας καὶ 
, ψι.. πὰ δ , 2 ν ᾽ ὁ αἙ Ν ὅ.. ἃ " δ , 

- ξένης αὐτοῖς ὀυνάμεως ἐπιφοίτησιν, αλλ εαὐυτον ἑτέρως ἐπιόωσειν ἐπαγ- 
7ὔ "Σ᾿ "»“’ε - ᾿ ,ὔ ἊΨ “ Ἁ ,ὔ ο 

. γέλλεται, πνεῦμα τῆς ἀληδσείας, τουτέστιν ἑαυτοῦ. τὸν σαρακλητον ἀπο- 
- ᾽ ΤᾺ - , - - ἵν -“ δον, ΝΥ “Γ » -» 

.» χαλει" οὐ ἂρ ἀλλότριον τῆς τοῦ μονοϊέγνους οὐσίας τὸ ἁἼιον νοειται πγεὺ- 
. , ΝᾺ »“ 2 4 τὧὖὸ 5 Ὧλ [ ᾽ Φ κ᾿ 4. ΤᾺ “ 

.»» μα; πρόεισι δὲ φυσιχῶς ἐξ αὐτῆς, οὐδὲν ἕτερον παρ᾽ αὐτὸν ὑπάρχον ὅσον 

.»» εἰς ταυτότητα φύσεως, εἰ καὶ γνοοῖτο τυχὸν ἰδιοσυστάτως. Καὶ μετά τινα; 
Ἁ “ ΄- ΄ “ Ἁ Ἁ Ἔ , ς »" ε -" 

.. διὰ Γάρ τοι τοῦτο προστέϑεικεν, ὅτι χαὶ τὰ ἀρχόμενα ἀναΓελεῖ ὑμῖν, μο- 
» » »" “ -» -“ 

.» γονουχὶ λέγων, σημεῖον τοῦτο ἔσται ὑμῖν, ὅτι δὴ πάντως ἐκ τῆς ἐμῆς οὐ- 
᾽, Ἁ Ῥω, 3 Ἃ λ - 2 ΄ 3 “ δ τῷ »ἭἪ “τις ἃ Ἀν ὩΝΙ Σ 

» σίας Ἰὸ πνεῦμα ἐσ]ὶ. καὶ οἷον ἐμός ἐσΐι νοῦς, Τὸ ἐρεῖν αὐτὸν Ἰὰ ἐσόμενα 
΄ 2 ἧς ’ ᾿ ᾽ Ν ᾿ δ δύ θ 7ὔ ῃ »-»“» 

.» χαϑάπερ ἐγώ" προείρηκα ἴαρ, εἰ καὶ μὴ δεδύνησθε πάντα μαθεῖν.,, 
ν - ΕΣ , ᾿ , 

ξ΄. Σὺ δ᾽ ἀλλ᾽ ἐνϊαῦθα Γενόμενος, ὦ Ἰῶν παρόγϊων λόϊων ἀκροαϊὰ, πρόσχες 
ΓΙ ς θ (γ] ἂν ΡΝ Ῥπ Ὶ -“» θ »“Ἤ 7, ηἱ ἊΣ ἂν τα 
ὅπως ὁ θεοφανίωρ οὗτος παΐηρ, ἐπὶ Ἰοῦ πανσθενοῦς πνεύμαΐος πρόεισιν αὐτὸ φυ- 

“2 ᾿ς Ἴοῦ ΕΥ̓ῊΣ ς.»., 5 χροὶ ὅκα τὰ , 2 ων» δ. ἐν 5. δῦλ 
σικῶς ἐκ Ἴῆς Ἰοῦ μονοϊεγοῦς οὐσίας εἰπών" “'χκαὶ πάλιν ἐκ Ἴῆς ἐμῆς οὐσίας ἐσ]ὶ, 

» θὺ5 ἴογα8. οἴϊαπα! ; ργορίθγοα σορρογα 9 «ποσιθ ἰηβυ Πανὶ ΟἩΓΙβίαβ, ἀθιηοη- 
» Βίγδῃβ, (πα βίοαϊ οχ ΠΟΠΉΪΠἾβ ΟΓΘ. ΡΓΟΪ᾿ 5ρὶ γι 8. ΘΟΓρΡΟΡΑΠ ΠΟ, 5ῖο οἰϊαπι οχ αἰ- 
» Ὑἱηὰ Βιβρβίδηϊα,, γαϊϊομθ ἤθὸ οοηργαθηΐθ.,, ρῥγοίαηαιίταν ἰδ αἱ 40 θὰ νϑηϊΐ.» Εἰ 

δ αϊοίατη πᾶ: ααΐα νἀ] ϑριριαπλ ἀοβοθηθηΐθπι βίοαϊ ΘΟ] απ 8 ηὶ 46. ο86]0, αἰΐ. 

» Νοὴ ϑηΐμη ἴῃ ἰαηίαπι δἰ α {186 οἱ ἤῸ5 ἀθνυθηϊθηηιβ, αἱ ἈΡΒΙ ΓΓΘΠ.Π ρα οἰραίαπι ἰπ 

» Παίῃγα! ! ΕἾΠ]Ο ΒΡ ΓΙ [πη 6588, δὲ ΠΟῚ Ροϊ 5. β Ὀβ δ η ]Ά]Π1Π6 Γ᾽ ̓ρ51 ᾿πΠδογθπίθηι, 4α6πι- 

» δαἀπιοάμπι 50 ]}Π106ὲ ᾿ρ5ὶ ῬΑ ΓΙ : πᾶ βίοις Ῥαιγὶβ, τὰ οἱ ΕἾΠῚ ϑρι γιὰ. βαποίυβ. δβῖ.» 
Ετ᾿ αἰϊχαοι τπἰθυῖθοι 8. « Γν αν 1115. οδὲ (ΠΡ βιϊ δ᾽ Π}ΠἸπ0 σα πὶ 50 ρΓΟρτΪΟ οἱ ἃ} 858 
». ὨαΙΌΡΑΠ ΟΡ. Ῥγοίαβο ϑρίγίτα. » {6 πὶ δα 14: ποη Θηΐπὶ ἸΟ αΘΙαΡ ἃ βϑπιθὶ ἴρ80, αἷξ. 

« ὕτ δῃὶπὶ ἀἰβοῖρα}  ἃσποβοθγοηΐ, φαθα πομ ἃἸΐθπαθ οχίγαηθάθ 6 υἱγία 18 δἀνοπίυμη, 
»» 864 56 Ιρδιιη ΔἸ 1ἴθν' ἀαἰαγαπα ᾿γουηἰἰογοὶ, βρ᾽ γι [απὸ νθγιται15, 1 οϑὶ 5] ἰρβῖπβ, Ρὰ- 
» ΤΟΙ απὰ ἈΡΡΘΙ]αῖ. Νοπ Θηΐπὶ Δ] 16 πὰ8. ἃ {{π|ρΘ η}}} σα βίαπιϊα βαποῖαβ ϑρὶΡτ5. ἴππ 

» 16}ΠρΊ τὰ, 564 ἃ δὰ Παίαγ 6 0. ΡΓΟΔΙΣ ἢ Ποη αἴνογβιιβ ἃ0 10, φυιοά αἰἰποὶ δα πᾶς 

» ἴαγᾷθ ππίζαΐθπι, «αδιηαιιαπι ἴῃ ργοργΐα βι βἰβίθηια οοῃβιἀθγαίαν. » Εἰ ροϑβὶ ἃἸϊᾶ. 
« Ῥτγορίογθα ΔἸ, φαοα οἱ δνυθηΐαγα ἃπημποίῖς γ ἱβ ; «δὶ ΟἸοογοῖ : βίβπατη 

» ΠοΟ δι νοθὶβ, φαοᾷ οχ πιθὰ βυββίδηιϊα ϑρ γι [5 5ἰζ, δὲ {αδβὶ πθη58. πιθὰ, 4αΐὰ 610- 
» 4αρῖαν βίοις δὲ ορο. Ῥγδρθαάϊχὶ δηΐπι; δἰϊαυηβὶ ουηηΐα ἀἴβοοῦο ΠῸΠ ΡΟἰΐβι15..» 

00. Τὰ νϑρὸ Βιαουβαθθ ργουθοίαβ Ο ΒΘΓΠΊΟΠΠΤΏ ΒΟΓΙΠῚ Πα τον, απ πγαάνογίθ 400- 
πιο 0 Βῖο [ΠΟ] οσαβ ραΐθι ομηηϊροίϊθηΐθηι ϑρ γιατ δά πος παϊογα 6 ΘΧ Ὁπίροηϊ 50Ὁ- 

βἰδηιϊα ἀἰσΘΠΒ : « Ἰἰϊθοιηααθ ἀθ τηθὰ βυβρβίαπιϊα οδὶ, ΕἼΠῚ υἱάϑιϊοθῖ,, ὡἱ τποὸχ δα ΐ, Νομ 



Δ} 

ππασσον 

ἔκπα σπτπτννς 

ἩΙΒΤΟΒΙΑΕ ῬΟΘΜΑΤΙΟΛΒ ΠΠΒΕᾺ 1. 91 

,, Ἰῆς Ἰοῦ υἱοῦ δηλαδὴ, σύνεΓυς ἐπιφέρει" οὐκ ἂν οὖν ἄρα καθάπερ ἐϊὼ προε- 

.» ρεῖ τὰ ἐσόμενα, μὴ οὐχὶ πάνϊως ἐν ἐμοί τε ὑπάρχον᾽ χαὶ δὲ ἐμοῦ προῖόν. .. 

Καὶ εἰς τὸ ἐκεῖνο, ἐμὲ δοξάσει ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήψεται, οὕτω ϑεολογεῖ" 

«ει ἀκατογγόρητον τοῦν ἄρα παντελῶς καὶ λοιδορίας ἁπάσης ἔξω κείσεται, τὸ 

., λαβεῖν Ἀέϊεσθαί τὶ παρὰ τοῦ μονοϊενοῦς τὸ πνεῦμα αὐτοῦ" προϊὸν Γὰρ δὲ 

. αὐφοῦ φυσικῶς, ὡς ἴδιον αὐτοῦ, μετὰ πάντων ὧν ἔχει τελείως, λαμβάνειν 

λέ[εαι Ἰὰ δὲ αὐτοῦ. Καὶ εἰς τὸ, ὅταν. οὖν ἔλθῃ ὁ παράκλητος, οὕτω διέ- 

.» ἔξεισιν" ὥδπερ Γάρ ἐστιν ἴδιον πνεῦμα τοῦ υἱοῦ φυσιχῶς ἐν αὐτῷ τε ὑπάρ- 

.», χον; χαὶ δὲ αὐτοῦ προϊὸν, οὕτω καὶ τοῦ πατρός.,, Ταῦτα σχοπῶν ἀχριβώς 

σὴν τῶν εἰρημένων ἀνωτέρω «περὶ τῆς ΕΚ καὶ Διὰ σερίληψιν λάμβανε κατὰ 

γοῦν ἡμεῖς δὲ δράσωμεν ἂν καὶ ἔτι ὁ ἐπηγγειλάμεθα προσεχῶς. 

ξα΄. Ὃ αὐτὸς μέϊας τῆς ἀληθείας διδάσκαλος ἐν τῷ πρὸς Νεστόριον λό- 

γῳ- οὗ ἡ ἀρχὴ, τοῦ σωτῆρος ἡμῶν λέγοντος ἐναρίῶς, ὁ φιλῶν πατέρα, ἢ 

μητέρα ὑπὲρ ἐμὲ, οὐκ ἔστε μου ἄξιος, φησίν" “" 

., πνεῦμα ἰδικῇ, καὶ δὴ καὶ νοεῖται καϑ' ἑαυτὸ, καθὸ πνεῦμα ἐστὶ καὶ οὐκ 

., υἱὸς, ἀλλ᾽ οὖν ἔστιν οὐκ ἀλλότριον αὐτοῦ" πνεῦμα γὰρ ἀληθείας ὠνόμα- 

.. σται" χαὶ προχεῖται παρ᾽ αὐτοῦ, καθάπερ ἀμέλει καὶ ἐκ τοῦ πατρός... ᾿Εν 

τῇ ἑρμηνείᾳ τῇ εἰς τὸν προφήτην Ιωὴλ τῇ ἐχχεῶ ἀπὸ τοῦ «πονευματός μου' 
ἘΠῚ ΣΧ ν᾿ ὁ ὁ. οἱ Ν Ν ἃ ο ᾿ ἢ ΦΥπ ξλν τ , Ἧς ἐν 

.»» ἢ μὲν Ιὰρ ἐστὶ ϑεὸς καὶ ἐκ ϑεοῦ κατὼ φύσιν ὁ υἱὸς" [Γεγέννηται [ὰρ ἐκ 

.. τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς, ἴδιον αὐτοῦ τε καὶ ἐν αὐτῷ καὶ ἐξ αὐτοῦ τὸ πνεῦ- 

3 ᾿ ὧν ὃς, 'ᾧ ΄ Χ 
εἰ καὶ ἐστιν εν ὑποστάσει Τὸ 

ἀξ ἊΝ . - ἢ Ν ,ἂ..3 Ε -“ - .-“ - ᾿ , 
Ὁ’ μὰ ἐστὶ, χαϑάπερ ἀμέλει καὶ ἐπὶ αὐτοῦ γοεῖται τοῦ Θεοῦ καὶ πατρος.,, 

"» , φ' “ Ν 5 ,ὔ 

Ἔν τῷ «ρὸς βασιλέα Θεοδόσιον λόγῳ, οὗ ἡ ἀρχὴ, τῆς μὲν ἐν ἀνϑρώσοις 
᾿ -ω ἣν ᾿ ᾽, 

εὐχλείας τὸ ἀνωτάτω, φησί “ βαπτίζοντα ἔφη τὸν ᾿Ιησοῦν ἐν πυρὶ χαὶ ἁΓίῳ 

» ΘΙΡΟῸ, Βἰουῖ “ὁρο, ἑαΐϊαγα ργαραϊοθι:, ἢἰβὶ ΟΠ ΠΪΠΟ ἴῃ ΠΊ6 ἴρ50 οχἰβίαϊ, δἵ ἃ τὴ θΓῸ- 

» νϑηΐαϊ. » Ταπι οἱ δὰ 1Ππα ἀϊοΐαμῃ : 116 τὴθ β] ον  ΠοαθΙῖ, ααΐα ἀθδ πιθὸ δοοίρίθὶ, 50 
1πθο]ορίοθ. Ἰοχαϊςαγ, « [Ργοργθ θη] Ὀ}}6 Ἰσί τυ ἀβααθααδαθ.,, οἵ θχῖγα οὐηπθ οΟην] οἴ ατα 
» δυῖξ, δὶ ἀϊοδῖαν Πα ἃ}0 Τ]ηρθηῖτο δοοίρογα ϑρίγιτὰ8. ᾿ρβίαβ; πᾶιηααθ πα αΓΑ] ἰζθι" 

» Δ 60 ΡΓουθηΐθηβ., [απ αδπη Οἷτι5 ῬΓΟΡΓΪα5, οατὰ οτηηΐθα5 {π86 ρογίθοιθ Παροῖ, 

» ἰοῦ θὰ Ρ6ὺ 1] πὶ Δοοῖρογθ.» )θπίααθ δα Π]ὰἃ : « οὔτ ΘΡΡῸ νϑπουῖϊξ ΡάΡδΟ]1- 

» ἴμβ, 'ρ8586. δπάγγαθῖῖ, 5ιοαΐ δηΐπιὶ Κρ ΓΙ [ὰ5. αὐ οἱ ΕῚΠ ργρορτγίαβ. οϑὲ παϊαγα! ον ἴῃ ἴρ50 

» Θχϊβίθηβ, δ Ρ6Γ ΘΠὶ ΡΓΟΥΘΗΪΘΠΒ., 510 οἴϊατη Ραϊγὶβ δδῖ.» Ηδθο ἴὰ δοσαγαΐθ οομβὶ- 

» ἀδγᾶηβ, ἱΠογαπ., 4πὰθ βαργὰ αἰχίπιιβ ἀθ Ῥαγ θυ} 5. Ἐχ οἵ ΡῈπ., βιπημηδη τηρηΐθ 

ΘΟΠΊΡ]Θοίθρθ. ΝῸΒ γθγΓῸ α88 ᾿ΡΓΟΙΉ Β᾽ Π15 Βϑγ ας πὶ ΘΟ  ΠΌΘΓΉΙ5. 
61. Ιἄθπὴ πιαρηι5 γον [8115 τη βίο ᾿π ΒΘΓΙΊΟΠΘ δάνθυβιβ Νοβίου  ὑγὴ., Οὐ 8 ἸΠΙΠΌΠῚ: 

ϑαϊναΐογθ ποβίγο πηδηϊξοϑδίθ ἀϊοθηΐθ, ααΐ ἃπηαὶ ραΐγθπι δὲ πιαίγθπι μθ] 5 48 Π0| ΠΊΘ, ΠΟῚ 

οϑὲ πὶ αἴρῃ, αἰΐ. « ἘΓΆΤηΒῚ δϑὲ ἴῃ Ῥγορτία 8ι5βίθητϊα ϑρ᾽ ΓΙ τ5., δὲ ΡῸΓ 88 ἴρ886 ἴη- 

» 16} Πρὶν, φαδίθπαβ ϑρ γι [5 δὲ, οἵ ποὴ ΕἼ] 5; πἰ ]Οπαϊ πὰ πα οδβὲ Δ] 16 ηϊ5 80 6ο. 

» ϑριγ 5. Θηΐπὶ γϑυ α 8 Πα που ραϊαΡ, οἱ 6Χ 'ρ80 ριοϊυηαϊταν, 5διοαϊ πἰπη απ οἰϊδπη 

» 6Χχ Ραῖγθ. » ἴῃ δχρ] ηδίίοπθ [6118 ργορῃθίδθ δὰ Πὰἀ οἴιπάδηι ἀ6 ϑρί για ππθο, 

αἷϊ. « Βαϊΐδοπα απὰ Πθὰ8 δϑὶ, οἱ οχ 60 παίαγα! 6 ΕἸ] 5, σϑηΐ5. δηΐπη οὶ οχ ΠθῸ 

». Ῥαῖγ : βγορ 5. ἰρβίαβ, οἱ ἴῃ ἴρ80, οἱ δχ 'ρβὸ ϑριγϊϊαβ δβὲ, βίουϊ πἰταϊγαμη οἱ πὶ 
ἶρθὸ 60 Ραΐγθ ᾿ῃι6} Πρ ταν.» [ἢ οΓαιίοπ δὰ ὙἩΠπθοάοβίαπι,, ουΐαβ ἰΠΙΠπΠ: ΒΌΡΓΘΙΊΙΒ 

Ι 



οοα.. ἔν 30, ἃ, 

99 ΘΕΟΒΟΙΙ ΜΕΤΟΘΠΙΤΑΕ 
Ν 9 μ “Ἢ ’, 3 ΄ “ 

ἐς πνεύματι , οὐ τὸ ἀλλότριον τοῖς βαπτιζομένοις ἐγίεγνγτα δουλοπρεσώς χαι 
-» ς ΕῚ ς ᾿ ᾿ , 42. “ 4 7, 

.»» ὑπηρετικῶς, ἀλλ᾽ ὡς θεὸν κατὰ φύσιν μετ᾽ ἐξουσίας τῆς ἀνωτάτω, τὸ ἐξ 
"-“ωἉ , Ψ Ὁ“ Ἀ "»" 

,., αὐτοῦ χαὶ ἴδιον αὐτοῦ. Καὶ μετ ὀλί[α' ἀπολύων ἁμαρτίας Τὸν αὐτῷ προσ- 
δ," ἃ Ν ,ὔ “ Ἂν ἐν Ἀ ἣ 

.» κείμενον, τῷ ἰδίῳ λοιπὸν χκαταχρίει πνεύματι, ὅπερ ἐνίεισι μὲν αὐτὸς ὡς 
“ . , Ἀ -“ , , “ 

». ἐκ ϑεοῦ πατρὸς λόγος, χαὶ ἐξ ἰδίας ἡμῖν ἀποπηγάζει φύσεως... ᾽ν τῷ 
[ "“" “ 4 “ Ψ ψ' Ἢ ι ἦ [τ 2 ἐγ δ. ἢ “ δευτέρῳ τῶν ϑησαυρῶν, ἐν τῷ λόγῳ οὗ αὶ ἐπιγραφὴ, ὅτι ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ 
Υ ον “ ε» »“ Μ » πατρὸς χαὶ τοῦ υἱοῦ τὸ πνεῦμα Ἰὸ ἅγιον, φησίν “ὅτε τοίνυν τὸ πνεῦμα τὸ 

“ ἊΨ Φ »“ ἢ - “ο“ ,ὔ 

»» ἅγιον ἐν ἡμῖν γινόμενον συμμόρφους ἡμᾶς ἀσποδειχνύει ϑεοῦ" πρόεισι δὲ 
Ἁ 3 Ἁ Ἀ ᾿ Ὡ δ ἮΝ [ φ᾿ θ ,ὔ’ "» Ν 5» ,ὔ 5 δῶ 5 

..» χαὶ ἐκ πατρὸς καὶ υἱοῦ, πρόδηλον ὅτι τῆς θείας ἐστὶν οὐσίας, οὐσιωδῶς ἐν 
᾽ “Ὁ Ν ὦ Ψ ἑν ἡρσῦνι ἀβφ “ 5 ΄ Ἁ ΝῚ »] ᾽ , Ψ 

» αὐτῇ καὶ ἐξ αὐτῆς προϊόν᾽ ὥσπερ οὖν ἀμέλει καὶ τὸ ἐξ ἀνθρωπείου στό- 
οἷ , -“ 

.. ματος ἐκτρέχον ἐμφύσημα᾽ εἰ καὶ μιχρὸν καὶ οὐκ ἄξιον τοῦ λόγου τὸ ὑπό- 
αν, ἧς Ξ 

» δειίμα᾽ πάντα Γάρ ὑπερέξει θεός.,, Ἐν ἑνὶ τῶν χεφαλαίων τοῦ δευτέρου Ἴῶν 

θησαυρῶν" “" ἴδιον δὲ πάντως τὸ πνεῦμα τῆς οὐσίας τοῦ θεοῦ καὶ ἔσωθεν ὑπο- 
.» στατόν.,, Ἐν ἄλλῳ πάλιν “νομοθετοῦντος τοιϊαροῦν τοῦ Χριστοῦ, ὡς ἐν 

,» αὐτῷ καὶ ἐξ αὐτοῦ φυσικῶς ὑπάρχον τὸ πνεῦμα αὐτοῦ νομοϑετεῖ. Καὶ πά- 

» λιν ἐν ἄλλῳ: ὡς γὰρ ἐκ τῆς οὐσίας ὑπάρχον τοῖς τοῦ χορηγοῦντος αὖ- 

» τὸ τοῖς ἁγίοις, Ἀριστοῦ δηλαδή.,, Καὶ αὖθις ἐν ἑτέρῳ" “ ἀνάϊκη λοιπὸν 

9 ἐκ τῆς οὐσίας ὁμολογεῖν ὑπάρχειν αὐτὸ τῆς Ἰοῦ υἱοῦ καὶ Θεοῦ, «ὥσαν 

.» αὐτοῦ τήν τε δύναμιν καὶ τὴν ἐνέρίειαν ἔχον.,, Καὶ πάλιν ἐν ἄλλῳ" ““οὐδὲ- 

»» μίαν ἄρα φύσεως οἶδεν ὁ Παῦλος διαφορὰν τῆς τοῦ υἱοῦ καὶ ἁΠίου πνεύ- 

»οΤ,Μμαᾶτος, ἄλλ᾽ ὡς ἐξ αὐτοῦ καὶ ἐν αὐτῷ φυσικῶς ὑπάρχον, τῷ τῆς κυριό- 

»» Τῆϊος ὀγόματι χαλεῖ.,, Καὶ πάλιν ἐν ἑτέρῳ" “" ἀνάϊκη τὸ πνεῦμα ἐκ τῆς οὐ- 

.» σίας ὑπάρχειν ὁμολογεῖν τοῦ υἱοῦ.,, 

«υϊάοπι ἰηΐον. ΒΟΠΉΪΠ65 β]ΟυΪΔ6 ἃρθχ, αἷΐ. « Βαρι[ζαηΐθπι ἀἰοίτ Ιοβατα πὶ ἰρμὸ οἱ ϑρῖ- 
» Τα βαποίο, ΠῸη ἃ] ἰθηιπὶ ργοίθοϊο 'π Ραριἰζαῖοβ ἱπηπη 68, βορνὶ ἱπβίαν οἱ δά πηϊ-- 
» Ὠἰδιτ, 564 [Δ Δ πὶ βαᾶρίθ παίαγα ΠΘυ ΠῚ πὰ ΒΡ] πη ἰβδί πιὰ ροϊοδίαῖθ, ΠΘΠῚΡ6. ΟΧ 
"88 ἶβρ80, οἱ 5] ργορυγίαπη. ἘΠ ρᾷυ]ο ροβί. ϑοΙνθηβ ρϑοοαῖο ΟΡῃοχίαπι, ργοΟργΐο ΠιῸχ 
Ὁ Ἰππηρὶξ ϑρίρίτα., φάθι ταϊτ φαϊάθπι ἰἀπΊψαᾶπι οχ Π6Ὸ Ῥαΐγο ἰρβαπι Ὑορθαπι., οἱ 
» ΘΧ ΡΓΌΡΡΙὰ ἴῃ ΠῸΒ5. ΡΡΟΙΆΠΘΙΣ οββοηιία. » [πὶ Ββθοῦσηο ΠΟΘ ΌΡΟΓ απ ΠΌΓΟ., οὐΐα5. 1-- 
ἴα} 5 οδὶ: φαρα οχ θϑβοηϊία Ραϊγὶβ οἱ ΕἸΠῚ ΞΡΙΓ 5. ΒΔ ΠΟΙ 511, αἷϊ. «απ ΘΓΡῸ 5018 
» ΒΔ ΠΟΙΉΒ ἴῃ ΠῸ5. ΔανΘηΐΘηΒ, ΘΟΠ ΟΓΠΊ65 ΠῸ5 ἴδοίαὶ Προ ; ΡΓΟΑΙΣ δαΐθη οχ Ραΐγο οἱ ΕἸ- 
» Πο; Βίπο οοπβίαϊς δὶ 6886 46 αἰνίηα βαβίδη!!}Π16Ρ δββθηϊα, ἰπ ρϑἃ οἱ ὃχ ᾿ρβὰ 
» ῬΡΟαθαῃίθπι : αι Δπιοάτπη πθιὴρθ ὁχ Ποηλἰπῖβ. ογ ἀθοαγγὶς Βρί  ἰτὰ8 ; ΦαδΗ πᾶΠῚ 
» ΠΟΟ ΟΧΙ]6 6οὲ 60 πηᾶρηὶ ἐλοϊθη τὴ ΘΧΘΠΊΡΙ υ] : ΟἸΠΟΙἾ8. ΘηΪη) ΒῸΡΟΓοΙἰηοὶ Ποα8. 
ἴῃ ὍὯΠῸ οδρί[]ογ απ βθοιηαϊ ἐποβαισογαπι ΠΡΡὶ. « ῬγΟρυα8 Οπγηἶπο δϑὶ ϑρίγ 8. 50}- 
» Βίαπιίαο, ΕἾ], πθααθ οχίγὰ βαθβίβίθηβ. 1 8110 γταγϑαβ. (πὶ ΘΓΡῸ [6668 {γα (τ - 
» βἴαιϑ, Βρ γι 5. ἰροὶθ ἴῃ 1110 οἱ ὁχ 110 παίαγα ἴοι θχβίθῃβ, ΔΘ666 Ιορ658. ἰγ8α}}.» 1)6- 
ΠΌΟΘΟΙΘ ἴῃ 8110. « Ταπη τη 6Χχ βαθβίδηϊία {18 Θχἰβίθηβ, 4] ἰρβαπι βα ποι 8 ἸΔΡΡ αν 
» ΟΠ Ύβεῖ βο Ποῖ, » Αὐπας ἴῃ 8110. « ΝΘΟΘΒ56 ΡΓΟΪηδθ θδὲ δὰπλ ἀθ βυρδβίαπεϊα οὶ ΕἸ] 

ὁοῃβΙοῦὶ, Ὁπιηὶ οἰ πβάθπι νἱρίαϊθ δὲ οἰβοδοῖα ργαθάϊιαμμ.» Ταμῃ οἱ ἴῃ ἃἸο. « ΝΏΠ μα 
» 880η60. ῬΆΘΪ]5. παΐαγαρ αἰ Ουθη ἴλη ἀρηοβοῖϊ ΕἾΠῚ οἱ βαποιὶ ϑρίνιταβ; 564 οϑὰ ΘΧΣ 'ρ80 

" ΝΗ νυν νν νυν νην" δὴ" ΝΙΝ 



μάν" 

στ τωστυς. 

ΒΙΒΤΟΒΙΑΕ ΒΟΘΜΑΤΙΟΛΕ ΒΕ 1. 83 

Ὁ 9 ως ’ ΕΣ Ἔ δὰ Ἀ »- 

ξβ΄. Ὃ τῆς 'Ῥαϊϑου πρεσβύτερος ϑεοδώρητος ὄντως Θεόδωρος, περὶ Ἴῶν 

-“ » »“Ἢ “» , ΡΟΝ δ , 

καϑ' ἡμᾶς ὀρϑῶν τῆς ἀληϑείας δογμάτων θεολοῶν, φησί. “Του δὲ σώμα- 
Ἁ ἊΨ ,ὔ ε 

τος τὸ ἰδίωμα λαβόντες ὡς παράδειγμα, τὴν ἀλληλουχίαν τῶν θείων ὑπο- 
»“ὝὋ -“ »"Ὕ" ,ὔ ᾿ 2 7 

στάσεων “σπαρεστήσαμεν, διὰ τῆς τῶν μελῶν ἀναλογιᾶς τὲ καὶ εἰχασίας- 
»} 

᾿ » . 

» ταύτῃ Γὰρ καὶ πνεῦμα. στόματος αὐτοῦ, δηλονότι τοῦ θεοῦ τὸ πνεῦμα τὸ 

ἅγιον λέγεται, στόματος ὄγϊος τοῦ μονοϊενοῦς, καὶ πνεῦμα πάλιν ἐξ αὐὖὐ- 

τοῦ ἐκορευόμενον, καὶ ἀποστέλλόμενον οὐ μόνον παρὰ πατρὸς, ἀλλὰ καὶ 

παρὰ τοῦ υἱοῦ.,, Καὶ μετά τινα" καὶ μὴν ὃ κύριος ἐξ ἑαυτοῦ δεικνὺς αὐὖ- 

.» τὸ ὑπάρχειν... ἐμφυσῶν τοῖς μαϑηταῖς ἔλεγε λάβετε πνεῦμα ἅγιον.,, Ὃ 

τῶν τῆς ἐκκλησίας διειδῶν ναμάτων ἀνεξάντλητος σομὸς, ὁ χρυσόφωνος Ἶω- 

., ἄννης ἐν. τῷ λόγῳ τῷ εἰς τὴν ἀνθρώσησιν τοῦ κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χρι- 

359 

-“Ὰ ᾿ ᾿ ἣ ἐν Ἷ ᾿ 3 ξι Σ 3 Ψ τ 3 ᾿Ν “ 

στοῦ, καὶ εἰς τὸ ἑκάστῳ κλίματι ἐφεστήχεσαν ἄγγελοι, οὗ ἡ ἀρχῇ, ὄντως 
ὦν “ "»"᾿ , » ᾿ ἰ Τ' Ν Ν ε » Ἷ 

ἡμῖν ἐπεφάνη ἡ τοῦ θεοῦ χάρις, φησίν ἦλθεν ὁ Χριστὸς πρὸς ἡμᾶς, ἔδω- 
- » »-» "Ὁ, ἢ , τι «ἃ » 91. » 

.». χεὲν ἡμῖν τὸ ἐξ αὐτοῦ πνεῦμα, καὶ ἀνελάβετο τὸ ἡμέτερον σῶμα. ᾿Ἐν τῷ 
"- -“ ᾿ “" Ἁ ᾿) ΝἋ “ Ν Ν 

περὶ τῶν δύο διαϑηκῶν λόγῳ, οὗ ἡ ἀρχὴ, ϑεὸν δὲ ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν δὲ- 
Ν, » . “ .  νΝ ᾿ ᾿ " 

δηλώκασιν ἐξ ἀρχῆς νόμος καὶ προφῆται, φησί “ διὰ γὰρ τὸ γενέσϑαι ναὸν 
"ὃ , ΄-“" ΄“ Ἁ 

., τῆς θείας δυνάμεως τὸ σῶμα τοῦ χυρίου τὸ ϑεοφόρον, γίνῃ καὶ σὺ ναὸς 
- , ᾿ 3 , ᾽ » . » 

.,. χαϑ' ὁμοίωσιν αὐτοῦ" δέχῃ γὰρ ἐχαεμπόμενον παρ᾽ αὐτοῦ τὸ «ουνεῦμα᾽ ὡς 
᾿ Χ ᾿ ἢ ᾿ διν ἢ Θεὸ “ -“ Χ »“» δ , 

» οὖν Χριστὸν ἐπιγνοὺς, ἐπέγνως Θεὸν, οὕτω πνεῦμα Χριστοῦ δεξάμενος, 

,» ἐδέξω θεόν. “Ἐν τῷ πρώτῳ προφυλαχτιχῷ 1) οὗ ἡ ἀρχὴ, ἐπειδὴ τῷ ἀϊαθῷ 

προσερχόμεθα, φυλάσσεσθαι δεῖ τὸν ἀντιπσράσσοντα τῷ ἀγαθῷ διάβολον, 
ςς 

Ἔ ἢ οἵ ε -“ ἔξ Ἀ Ἁ ΄ -»“ “ 9 Ἀ ς Ις 

φησί καὶ οὕτως ἡἥμας φυλαξοι τὸ παρὰ Χριστου ασγευμὼ εἰς τὴν ἡμέραν 
"»"» ’ὔ “ ͵ὔ 

.. τῆς μελλούσης α΄“ σολυτρώσεως. ;. 

» οἱ ἴῃ 'ρ80 παίαγα [6 Ὁ Θχιβίθπίομη., “οι Πα ] 015 ΠΟιηΐπ 6 ἈΡΡΟΙ]αϊ.» Ρογαὶς ἀἴσθνο ἐν 

ἈΠῸ. « Νοοββο. δὲ ϑρι γι πὶ ὁχ ΕἾΠΠ δα θβίδη!α σομ ἢ οε].» 

02. ΒΔΙΠΐ ρΡ ον ἃ Π6Ὸ υϑτὸ ἀαἴι8 ΤΠΘΟάΟΓῸΒ. 46 ΓΘΟΙ 5 ποδί υθΡ [115 ἀορ- 

Ἀγ ΠΡ 8. ΤΠΘΟΙΟΘΊΟΘ ἀἸββουΘἢ5 ἃἰϊ. « ΟΟΡΡΟΓΒ ργορυγίθιαι θη ἴῃ ΘΧΘΙΏ ΡΠ ΠῚ ΒΕ ΠΊΘΗΓ65, ΠῚῸ- 
» ἵπᾶπη ΘΟΠΠΘΧΙ Ο θη αἰ ν᾽ πᾶ Πλ ΡΟΥΒΟΠΆΡπλ Δ ΒΘΡΕΪΠΊ5 ἃ ΠηΘτη ὈΓΟΓ τη. ΡΓΟρΡΟΡ ΟΠ 

» Οἱ 55: ΠΗ] οη6. 510. ϑηΐηι ΒΡ Ρ 5. οἰϊαπι ΟΥἿβ οἷαβ, ἰᾷ δὲ Ποὶ ϑρί γι βαποία5. α]- 

» οἶἴαν, ουἶπ8 Ὀπιβϑηϊτ8. οὁ5. δὲ ἢ οἵ βριγΓὰ5. ἴθ η} οχ ἴρ80 ργοοθάθηβ οἱ πιΐβϑιι8 ΠΟ 

». ἃ Ῥαῖγο ἰδηίαμη. βορὰ οἰΐαπι ἃ ΕἼΠΟ. Ἐξ ΠΟΠΉ]]18 ᾿πιουίθοιῖβ. ΕΓ αυϊάοτη Ομ παι, 
» τπιὶ ΘΧ 56 ἶἴρδ0 ἀθιημοηβίγαροι {Ππὰπὶ Θχίβίθγο, ἱπβ {Πὰπ8. ἴῃ ἀἸβο ρα ]05 ἃἰθραὶ : δορί ϊο 
» ϑρίγτατη βαποίπηγ),» Γλπιρ  ἀογ τα θοο οδᾶθ Παθηϊογαπ ἱποχ ἢδιιβία βοδι αγ]ὶΡῸ [ΟΠ Π- 

65. ΔΌΡΙΠΟΟαυ5. ἰπ οΓαἰΐοπο ἀ6 ἸηοαΡηδίϊομθ ἀοιηϊηὶ ποβίγὶ [68ὰ ΟΠ γῖδιὶ, οἱ 46 60 φυοά 

πηϊοαΐσαθ τϑρϊοηὶ ργαθίθοι! βἰπὶ ΔηΡ6}1, 4αδο ἱποὶρὶς : «ν 6 ΓΘ ΠΟΌΪ5 ἀρράαγαὶ; σγαιϊα Πδὶ, 

αἰϊτ « γϑηΐὶ ΟΠ γι βίαβ δὰ πο, ἀθαϊξ ΠΟ 8 Χυϊ οχ 'ρ8ο οϑὲ ϑριυϊταση, δὲ ΘΟ ΡΒ ΠΟΒΙΓᾺ ΠῚ 

» ἈΒΒΠΊΡΒΙζ. » [ἢ ογαϊΐομο ἀθ ἀποθιιβ ἰδίῃ β, σαδθ ἱποὶρὶ:, ἀηατη ΘαΠἀθη 116 

θθιπη οβίθπάθειηϊ 8}0 ᾿π|Π10 16χ οἱ ργοριοίδθ, αἰΐ, «Οὐδηδοαυϊάθπηι [ἀοἰτιη οϑὲ ἰθπι- 
» ΡΙαπι αἰνίπαθ νἱρία 8. ΘΟΡΡ5. ἀφ ίδγαμη, ἢβ ἴῃ αοααθ ἰθιρ] πὶ δα 5᾽ μα Πα! π πὶ 

» οἰτδς ΓΘΟΙΡΙΒ. Θηΐ πὰ ΘΠ. ΒΒ} ἃ) 60 ϑρίἰζατη. 5ἴοαϊ ογρὸ ΟΠ γίβιο ἀρηΐϊο, Ἰ)θαπι ἃρηο- 

ἡ Ὑἱδι!, [τὰ Βρίνῖτα ΟΠ δι1 πθοθρίο, Ἰλθαπη ΓΘοθρίβιϊ. » [ἢ ργῖπηὰ ργορν] οι ϊοα, οὐἾ 18 

1) Ουδογαπὶ Θπ ἀϊ ἰ ρθ6Ὶ οἵα 46 Ἰνα 5 ΟΥΑΙ ΙΟἢ 5... ̓ πη 10 Ρ] αὐ απλ ογαϊ πα π, τἰϊα]ο. 

ουά, [. 86. "». 



οοὐ, {, 87, ἃ, 

8} ΘΕΟΒΟΙ ΜΕΤΟΘΗΙΤΑΕ 
ἴοι 9 “ὍὋ ,ὔ ᾿ς γι “᾿ ἕγ. Ἢ ἄγκυρα τῶν ὀρῶν δογμάτων ὁ θεοφανέρωτος ᾿Ἐπιφάγιος ἐν φῇ 

ω᾽ , “᾿ »Ξ“ ς ΄. 

βίβλῳ τῇ καλουμένῃ ἀγκυρωτῷ φησί, “᾿τὸ πνεῦμα ἀκατάληπτον οὐκ ἀλλό- 
᾿ Ν Ν Ψ- φ Ν Ν Ἀ Τ.. δο 

Ὁ’ σρίον πατρὸς καὶ υἱοῦ, οὐδὲ συγαλοιφή ἐστι “πατρὸς καὶ υἱοῦ.,, Καὶ μετ 
- , «ε "»" Ἂν 5 (δ ΕῚ (δ᾽ ᾽ Ἦν 2. Φιο ῷ ΕῚ ὀλίϊα “᾿πνεῦμα αἀἴιον οὐ συναδελφον, οὐ παϊραδελφον, ἀλλ᾽ ἐκ Ἴῆς αὐτῆς οὐ- 

Ν ἱρὰ Ἁ ,  ἦ Φωὼ “ .. σίας πατρὸς χαὶ υἱοῦ" καὶ αὐτὸς γὰρ ὁ μονογενής λέγει τὸ «νεῦμα τοῦ 
Ν Ἀ Ν »“" Ἁ Ὗ οι 5 ΔΩ ,ὔ »» “σατρος, χαὶ τὸ ἐκ τοῦ «πατρὸς ἐχασορευόμενον, καὶ ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήψε- 

γ΄ οἾ , "» ᾿ -“ Ἁ ,ὔ ᾿ ε ΄ Ἁ » τῶι...» Καὶ μετά τινα “ ἀλλ᾽ ἐρεῖ τίς" οὐκοῦν φαμὲν δύο εἶναι υἱούς; καὶ 
-“᾿ , »"ἢ᾿ Ὕ ,ὔ “ δῳ Ἃ ᾿] » ως μονογενής ; μενοῦν γε σὺ τίς εἶ ὁ ἀντιλοιζόμενος τῷ θεῷ; εἰ γὰρ 

ἈΝ εν Ἃ ἰ εν ᾿Ὶ Ἔ .}} ἀν Ἀξ Ἀ δὲ 6 “: φῷ Ν Ἔκ ἕ Ξ “Ὁ » τὸν υἱὸν χαλεῖ τὸν ἐξ αὐτοῦ" τὸ δὲ ἅγιον πνεῦμα τὸ παρ᾽ ἐμφοτέρων' ἃ 
Α "-ὉὉ Ά , Ἁ ᾿ »» μόγον «σίστει γοούμενα ὑπὸ τῶν ἁγίων φωτινὰ, φωτοδότα, φωτειγὴν τὴν 

΄ π᾿ δ " ΄ “ »» ἐνέρίειαν ἔχει. Καὶ πρό γε τούτων' ἀμφότερα κατοιχεῖ ἐν τῷ ἀνθρώπῳ πῷ 
: Ξ Μ ἼΣΟΣ ἘΣ ἂν ἢ ο ἢ .»» δικαίῳ, ὁ Χριστὸς καὶ τὸ πνεῦμα αὐτοῦ" εἰ δὲ Χριστὸς ἐκ τοῦ πατρὸς πι- 

΄ 5 ᾿ 2 9“ »-᾿ ᾿ Ἀ ΜᾺ 2 4“ ἐ Ὁ ΄“« «ἈΝ ᾽ 9 ΄, »» στεύεται ϑεὸς ἐκ ϑεοῦ, καὶ τὸ πνεῦμα ἐκ τοῦ Χριστοῦ, ἢ παρ᾽ ἀμφοτέ- 
γ- ΟῚ Α -“ ᾿ 5 , ὁ 4 ον ρῶν, ὡς φησὶν ὁ Χριστὸς, ὃ παρὰ τοῦ πατρὸς ἐχπορεύεται, χαὶ οὗτος ἐχ 

-“ -“ »“ὝὟΣ᾽ “ - -“" .»» τοῦ ἐμοῦ λήψεται. Καὶ πάλιν᾽ πνεῦμα ἅγιον, πνεῦμα ἀληθείας, ἐστὶ φῶς 
- σι τ ᾿ “᾽ς ςκεὰ ν , ἥν ὧν »» τρίτον παϊρὸς καὶ υἱοῦ. “Καὶ μὲέϊὰ βραχέα" ““ὃν Γὰρ Ἴρόπον οὐδεὶς ἔϊνω Τὸν 

»»Ὶ ε , 3 Ἁ ε εν “Δ αἾ ΨΥ 3 ᾿ “ -» , ..,ῃ πατέρα εἰ μὴ ὁ υἱος, οὐδὲ τὸν υἱὸν εἰ μὴ ὁ πατήρ, οὕτω τολμω λέγειν, 
- } Ν ,“ 5 τῷ ᾽ ΝῚ ξ ᾿Ὶ ᾿ ὧν ἢ ᾿] ᾿ 53 ᾿  Ἂ .»» ὅτι οὐδὲ τὸ πνεῦμα εἰ μὴ ὁ πατὴρ χαὶ ὁ υἱὸς παρ᾽ οὗ ἐχπορεύεται, καὶ 

2 κω ΄ .ς Χ δὲ ἈΝ ΑἹ ΝῚ ᾿, , 5 “- ᾿, “ ᾿ .»» παρ᾿ οὐ λαμβάνει" καὶ οὐδὲ τὸν υἱὸν καὶ τὸν πατέρα εἰ μὴ τὸ πνεῦμα τὰ 
-" ᾿ , ᾿ , ὰ ᾿ -“ Ἢ ᾿ “ κα ἢ . δοξάζον ἀληθώς, Τὸ διδάσχον Τὰ παγΐα, ὃ παρὰ οῦ παϊρὸς καὶ Ἰοῦ υἱοῦ.,, 

Ἐ ᾿᾽ Ν ᾿ς αἱ αἾ Ν “ Καὶ μετά τινα “τοίνυν πατὴρ ἦν ἀεὶ, καὶ υἱὸς ἦν ἀεὶ, καὶ τὸ πσνεῦμα ἐκ 
“ Ἀ »"ὝἪ 

., τοῦ πατρὸς χαὶ υἱοῦ πνέει. 

Ἰηἰλϊαπι : Ναοηΐαπι ἃ θΟμιιπ ΔΟΟΘἸπλι5, οάνογ ορογίοϊ ἃ δάνογβαγίο Βοηΐ ἀἰάθο]ο, 
ἃ1Πν. « ΑἸ4ῸΘ 118 ΠΟ Ουδιοαϊαϊ «αὶ ἃ (ΠΡβίο ὁδί ϑρί εἰταβ ᾿ῃ ἀἴθπι γθάἀθιηρι!οηΐβ Γαϊρᾶθ.» 

09. Αποογὰ γθοίογαπι ἀορηηδίαπι, ἃ Π60 ἀδῖι5 ἘρΙρΠμδηΐτβ ἴῃ ΠΡΟ αὶ ἀϊοίϊαν ἀη- 
ΟΟΓΑἴτ5. αἰΐ : « ΒΡΙΡΙΓὰ5 ἸΠΟΟΠΊρΡΓ ΘΗ ΘηΒ1 1118 πα Δ]16Π5 ἃ Ραΐγο οἱ ΕἸΠΟ, ΠΘΩι6 [ἈΠΊΘἢ 
» ΘΟΠΊΠΧΙΪΟ Θϑὲ ῬαιγῚ8 8 ΕἾΠ]..» ἘΠ Ῥᾷι]ο ροβί. « Βρίγι[β βαῃμοίπβ ΠΟ δδὶ οοη ραίθυ, 
ν᾽ ΠΟῚ 6βὲ ῬδΙΡΙΒ ἔγαιθν, 864. χ θδθῃπι βυβίαηια Ραϊγὶβ δὸ ΒῚΠΙ. Ναπιαιο οἱ ἔρβα {Πηἰ- 
» ΒΘηἰτα8 ἀἸοῖς Βρίγίταπα ΡαιΡΙ8, οἱ οχ Ῥαΐγθ ρυοοθάθηϊοπι, οἱ ψυοα 46 πιθὸ δοοϊρίοϊ.» 
Ἐὶ ΠΟΠΠΜΠΠ15 Ἰη ον ΘΟ ͵5. « 564 ἀἴοθὲ Δ] !αυῖ5: πὰπὶ ἰρίταν ἀϊοίπηιβ ἀποβ ΕΠ ο59 ἀυομηοάο 
» Θὗθο ὕπὶρϑηϊιυ5 Ὁ ὅ8η6 ἴὰ (υ͵β 65, αὶ Π6ὺ οοπιγδᾶ!οῖβ ὃ ΝᾺΠι δἱ ΕἸ ΠαΠῚ ὍΡΡΘΙ]αὶ «αὶ 
Ὁ ΟΧ 680 6βῖ, βρίγϊταπὰ ἀαΐο πη βαποίαπι Θαπὶ αΐ δὲ 6χ ΔΉ ΒΟΡυΒ.» Θαᾶθ αυϊάοπι οαπὶ 
» Πά6 ἰπιο!]θοῖα ἃ βαποιβ, ᾿ποϊα,, Π]Π απ παηιία, βρη άδπι Πα θθπὶ ορογαϊίοποιη.» Εἰ 
816 ργδθαϊοία. « ΑἸθο ἴῃ Ποπιπο Παρϊΐαπὶ ἰυδίο, Ομ γ βία οἱ ΒΡ γτ5. οἶαβ, Οὐοά 5ὶ 
» Ομιρίβιαβ. ὁχ Ῥαΐγθ γα! Πθὰβ ἀ6 Πθο, ϑρίνϊτα8β φυοάπθ ὃχ ΟΠγίβίο, γϑὶ οχ ἀπη}ο- 
» Ραβ, αἱ ΟΠ ρίβιαβ ἀἴοῖ!, χαὶ οχ Ῥαΐγθ ργοςθάϊι, δὲ ἢἶο 48 τῆθὸ δοοίρίθι. » ἘλῤΤΌΓΒ.8. 
« Βρίνι 8. βαποίαβ,. Βρίγἰ [5 νου τα118, Ἰππλθπ ἰουϊαπὶ οδὶ ἃ Ραΐγο οἱ ΕΠΙΟ.» Εἰ Ροβῖ 
ρᾶποα. «Οπδηηδαπηοάμπη θηϊπὶ ΠΘΠῚΟ πουϊὶ Ῥαίγθπι ηἰϑὶ ΕἸ] 8, πθὸ ΕἸ πὶ ηἰδὶ Ραίθῦ ; 
» 810 ἃιιάθο ἀἴσογθ, π ϑρίνἰταπι φαϊάθμι ηἰϑὶ Ῥαΐον δἱ ΕἸΠ 5 ἃ 400 ΡγΡοοβάϊι εἱ ἃ 400 
» ΔΟΟΙρΙϊ. 564. πρααα ἘΠΙαπι ἂς Ραΐγοπι ηἰϑὶ Βρί γι 5 ϑαποῖιβ, 4] νοῦ β]ουιἤοαι, ἀοοοί 
» ΟΠΛηἶἷα, 4αἱ οϑὲ ἃ Ραίγο ΕΠΙοχα6.» Ἐξ αἰϊψαοὶ ἸΠΘΓΡΟΒΙ 118. «ΕΡρΡῸ Ῥαΐθν δγᾶϊ Β6ΠΊρΡῸ» 
» δὲ ΕἸ 5. ΘΡαϊ βθιῃρον, οἱ ΒΡ ΡΙΓὰ8. βαηοίαβ οχ Ῥαῖγθ ΕΠΙΟΧαΘ βρίγαίαν. » 

.“ 

χηῖσα- ᾿ ᾿ : ; μ 
Γ Γ 4" ΓῚ ΓῚ Φὸ ἀπ . Π , 
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πεντατ' τονε σετονηνπςην τουμανννεδτε  πυυενστ τ τ σντς πος 
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ξδ΄. Ὁ ϑαυματουργὸς Τρηγόριος Νεοκαισαρείας ἐπίσκοπος, ἐν τῷ λόϊῳ 

οὗ ἡ ἀρχὴ - ἔχϑιστοι χαὶ ᾿ἀλλότριοι τῆς ἀποστολιχῆς ὁμολογίας οἱ τὸν υἱὸν 

ἐξ οὐκ ὄντων λέγοντες, φησί' “ἐ χοῦ ἊΝ τιον ὁ πατὴρ ἀρχὴ ἀϊδίως αὐτὸν ὍΣ 

.» νήσας" καὶ πρωτότυπος τοῦ πνεύματος ὁ κύριος. .ὋΟ τῇ ὁμοφροσύνῃ πλέον ἢ 

τῇ ὁμωνυμίᾳ τῷ τρολεχθέντι συνδούμενος, Φιραυΐης τῶν Νυσσαέων λαμπτὴρ 

ἐν Ἰῷ πρώτῳ Ἰῶν πρὸς Εὐνόμεον ἀν ῤῥηικῶν, οὗ ἡ ἀρχή, οὐκ ἦν ὡς ἔοικὲ τὸ 

πάντας ἐθέλειν εὐερετεῖν, φησὶν οὕτω περὶ τὸ τέλος" “εἶ μέν τινα χρονικὴν 
᾽ -“ “Ὁ -“ ε , 

..» ἔμφασιν ὑπερετίθει τῆς τοῦ μονοϊενοῦς ὑποστάσεως ὁ τὸν πατέρα τοῦ υἱοῦ 
-“ - »"᾽ “..“ Δ ε »Ὰ 5.» 7, ε» 

» μόνῳ τῷ τῆς αἰτίας λόγῳ προϑεωρῶν, εἰχοτως ἂν ὁ τῆς ἀϊδιότητος ἡμῖν 
, 

ὥσπερ συνάπ]έϊαι Τῷ πα- 
ἽἼἼἂνΨῃῳ , ᾽ ς 

.» τρὶ ὁ υἱὸς καϊὰ Τὸ ἐξ αὐτοῦ εἶναι ἔχων, οὐχ ὑσϊερίζει καϊὰ Τὴν ὕπαρξιν, 

-. ἐς ΗΆ ΒΒ ἷ ὴ 
». περὶ Ἰοῦ υἱοῦ λόϊος ἐκινδυνεύέϊο. Καὶ μέϊαώ Ἴινα 

., οὕτω πάλιν καὶ τοῦ μονογενοῦς ἔχεται τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἐπινοίᾳ. μόνῃ 

9. χκα]ὰ Ἰὸν Ἴης αἰτίας λό[ον προθεωρουμένου Ἴης Ἰοῦ πνεύμαϊος ὑποσϊάσεως.,, 

Τὸ μέϊα τεῖχος τῆς εὐσεβείας ὁ πολύαθλος ᾿Αθανάσιος ἐν Τῷ περὶ τῆς ἐνσάρ- 

κου ἐπιφανείας Ἰοῦ θεοῦ λόϊου, οὗ ἡ ἀρχὴ, οἱ καχόϊέχνως Ἰὰς θείας" Ιραφὰς 

βουλόμενοι νοεῖν, φησίν" ““ αὐτὸς Γὰρ αὐτὸ ἄνωθεν ἔπεμπεν ὡς θεός" καὶ αὐ- 

». τὸς αὐτὸ κάτωθεν ὑπεδέχετο ὡς ἄνθρωπος" ἐξ αὐτοῦ οὖν εἰς αὐτὸν κατήει" 

.» ἐχ Ἴῆς θεότητος αὐτοῦ εἰς Τὴν ἀνθρωπότηϊα αὐτοῦ. Ἔν Ἰῷ αὐτῷ λόφῳ" οἷδε 

» γὰρ παρὰ ϑεῷ πατρὶ ὄγϊα τὸν υἱὸν τὴν πηγὴν τοῦ ἁγίου πνεύμαϊος.,, 
ξε΄. Ἔχεις οὖν, ὦ φίλον ἀκροαϊήριον, πρὸς ὑμᾶς Γὰρ τὸ τοῦ λόϊου πρόσ- 

ωπον ἀφορᾷ τοὺς χατὰ καιρὸν ἐντευξομένους αὐτῷ, καὶ δικασομένους ἀπροσ- 
ας δ ὦ Ἅ ε Ἁ ΄ , φ- 3 " Ν Χ " 

πασϑῶς τὰ ἐξ ὧν ὁ παρὼν τούτῳ κατεσπουδάσϑη ἄγων" εἰ καὶ πρὸς τοὺς ἀν- 

ΘΆ, ὙΠπδυπηαϊαγριβ ἀγοσογα5, (λθβάγοᾶθ ΟΡ βοοριιβ, ἴῃ ΟΥΑΙ ΪΟΠ6. 4π86 ἱποῖρὶϊ: ἴπ- 
ἐβ  ββίπηὶ οἱ ἃ}0 ἀροβίο!οα οοηϊδϑβίοπ ἃ] ἴθ, «αὶ ΕἸΠὰπὰ οχ ποη Θχϊαμιθιι5. οὐ πὴ 
ἀϊοαηῖ, αἷϊ. « Βοιηϊπὶ ρυϊποὶρίαμη Ῥαΐθι θϑὶ, 4αΐ δϑίθγῃ! θὺ ἰρϑαην ροπαΐ; οἱ ῥτο- 

» ἰοῖνραβ ϑρί 8 Ποπηίηι5. οϑί.» ΠῚ6 φαυὶ οοποογαϊα τπᾶρὶβ βθαιθηϊίαθ, {απ ΠΟΙΉΪ- 

Ὧ6, Ρτγδϑάϊοῖο ἀγθρογῖο οοηϊαηοίαβ. οβί, βρίθπαάϊαπη ἱπαιαπὶ ΝΎΒΒΘΠΟΓᾺΠῚ ΤΠ ΠΔΓΘ, 

ἵπ ῬΡΙΠΊΟ δἄνθγβιβ Ἐπηου πὶ ΠΕΡ  μοίϊοο, οὐΐπ5. ᾿πἰτατα : Πορὶ, αὐ νι ἀθίαν, ποη ρο- 

ἰο5ὲ, αὐ 4υΐβ ἀθ οὔθ θ6Π6 ππϑγουὶ υϑὶϊῖ, δἷο αἷΐ εἶγοα ἤποιη. «ϑὶ το ρον θπι ἃ}}-- 

» ἀ8πι ἱπίθγοαρθαϊποπι ΕἾ] ρογβοηδθ ΔρΡροπογοὶ ἰ5 αὶ Ραΐγοπι ἀηΐθ ΕἸ] πὶ 501 οαὰ- 
» 886 ΓΑΙΟΠΘ ΘΟηβΙἀδγαΐ, τηθυ 0 586 5θπιρ  [ΘΡηἰξαι 5 ἀουϊγ πα ΠΟ ἷ5. ρον ΟΠ ἀροίαν.» 

» Ἐὲΐ ροβὲ ἃ]. « 5ῖοαϊ οσοπίαπρίανρ Ραϊτὶ ΕΠ 8, ααδίθπιβ ἃ 110 οχἰβιθηιίατη Πᾶ- 
» Βοῖ, ποι [πΊθη ροβίθυϊου οχβιθηιϊὰ οϑῦ; [ἃ υἱοϊββίαν δα {Ππ᾿ρϑηϊτα πὶ 586. μαθοὶ ϑρὶ- 

» Τἰϊὰ5 βαποίαβ, ἀπὶ ΕἸΪ 5 τηθηΐϊθ ἰδηϊυπι βοοση πα οαιιθᾶθ Γαϊϊοπθπι σΟπϑι ἀθυαῖῦ 

» 8ηϊ6 5ρΓΓΙ[8 ΡΘΥΒΟμδΠι.» Ναρπα8 ΟΥἸΠΟἀοχίαθ πηιγιιβ, ρα !θπ ἰββίπηιβ ΑἸ ΒΔ Πα β᾽..5., ἴῃ 
οΓαἰϊοηθ ἀθ ϑνθὶ Ποῖ ἰπ οᾶγπΘ Δρρδυ Ομ 6, οαΐαβ. ᾿πἰταμη: φαΐ τ] 1086. αἰ νηὰ5 βοτὶ- 
» Ρααβ γοϊαηι ᾿πιθ]Προγθ, αἷϊ. « Π16 θηΐτα ἴρβαπι (ϑρ᾽ [απ } Βα ροΡπ6 πλΐϑὶς οἱἱ Πραυβ; 
» οἱ ἰάθπι ἰρβαμπῃ Ἰηΐθγῃθ βυβοὶρίθθαϊ, αἱἱ πόπιο. Ἐχ 'ρβοὸ ρίαν ἴῃ δαπάθμπι νθηϊθθαῖ, 
» δχ αἰνίπιίαὶθ οἷα ἴπ δἰ υβάθηιν παπιδηϊαΐθην.» [ἢ θαάθπι ογαϊΐοηθ, ΝΑιη 6 βοϊθθαῖ 
» δριὰ Ὠδαπι Ῥαΐγθπι 6556 ΕἸΠ πὶ βαηοιὶ ϑρ ΓΙ τ8 ΟΠ 6Π1"» 

θ5. ΠΑΒοΙ 5 ἰρίταγ, ο αἰδοῖ δι οΓ 8, ἃἃ νῸ5 Θηΐπη Πυιΐι8 ΒΘΓΠΠΟΠΪ 5 4υδβὶ [αοἶθ8. ΘΟη-- 
γοΥβὰ οϑὲ, ΤᾺΪ ΡῸΙ θη ρογ ἤπηο ἸΘΘΘ8, ΡΌΓΟΔΕΘ ἃ ρογ αγ θαϊίοηο ἀπΐπιο θὰ θα ροπάοι!β 

"“ 

οοἃ, 1. 37. ἢ 
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’ “ -“ τιχαθισταμένους νόμῳ διαλέξεως ὀλιγοεποῦς ἐνατενίσας φϑάνει τι πρὸς βρα- 
»"5 , »-» »-» 

χύ: ἔχεις ὦ ἀῤῥεποῦς κρΐηριον διαϊνώσεως, πρὸς Ἰοῖς ἀρχῆθεν ἀπὸ Ἰῆς ἱσῖο- 

ρίας καὶ τοῦ χρόνου παρατεϑεῖσι, καὶ τὰς ἱερὰς τῶν «σατέρων Θϑεηγορίας, 
»“" ’ὔ "»Σ“Ψ. 

τὰς περὶ θεοῦ θεοπυνεύστους ἐκφαντορίας, τὰς φωτοφανεῖς καὶ ἀριδήλους δια- 

σαφήσεις, καὶ ϑεοχροτήτους εἰσηγήσεις καὶ διδαχάς" μεθ᾽ ὧν καὶ δὲ ἃς τὴν 
- Ε] ἊΝ μι 3 , ᾽ " ΄ νι 5 ὃν Χ τῶν ἐχχλησιῶν ἕνωσιν ἐνηγκαλισάμεϑα,, εἰ καὶ ταύτας ὀλίϊας ἐκ συχνῶν καὶ 
ΕῚ ἰρι Ἁ δὸ 5" “ , ΟῚ -“Ἢ Ἀ Ἀ Ν »"ΣὌ 

οὐ μετρήτῶν, καὶ σχεδὸν ἀπειροπληθών παρηγάγομεν. ᾿Βώ γὰρ τὰ κατὰ τῶν 
ὔ 3, »ὉἪ "»᾽Ά »“ ,ὔ 

προδηλοτέρων ἐκ τῶν ἐναπολειφϑεισῶν φάναι νεαγιεύματα τῶν συρὸς μέ- 
ει , » » »: » ὰ » 

νος πνεόγτων ζήλῳ τοῦ συστῆσαι κακίαν, οὖς ὁ πρὸ ἡμῶν, καὶ οὗς ὁ νῦν 
ὃ 5 ᾿ Ν , δι ᾿ , ιν Ὁ ὔ Ν Ἀ ᾿ αὖσις καιρὸς ἐσχεδίασε, τὰς προσϑέσεις καὶ ἀφαιρέσεις, τὰς συγχοπὰς καὶ 

᾽ Ν 2 Ἅ ς Ν δ , ε , δ -ὦ “ 2 , ἀποχοπὰς, ἐξ ὧν αἱ παραφϑοραὶ τῶν κειμένων ῥημάτων καὶ ἐννοιῶν ἐσιγί- 
φοα. 1. 88... ψονται" ἐῶ ταῦτα φάναι καὶ διηγήσασθαι «πλὴν ὁ εἰδὼς ὁ πρὸ μιχροῦ δὲε- 

δ, λ Φιῳωῳ»} 4 “« ,ὔ ΄Ὃ 3 “ Ὁ“ [χ δ , 
ρακὼς ἐφ᾽ ἡμῶν χατεφάνη, τῶν τις ἐν τοῖς ἐκκλησιαστικοῖς λοάσι δοκούγ- 

, ᾿ “ »ἭἬ᾽ ᾿ »Ὕ »ὝἪ 

των λογιότητι ἐγσεμνύνεσθαι ἐπσὶ τῇ τῆς εἰς τὸ πάτερ ἡμῶν ὁμιλίας τοῦ 
Ἄ , - » Ρ 

θεοφόρου πατρὸς Νύσσης ϑεοσόφῳ θεολογίᾳ παλαιᾷ τινὶ βίβλῳ τῶν ἐχκρί- 
᾿ Υ΄ ᾿ Ἀ ᾿ ΄ “ τῶν καὶ εὖ ἠσκημμένων ἐμπεριεχομένης, καὶ τὴν ἐπὶ τούτῳ γενομένην παρα- 

- »"ὝἭἪ ΄ δ -ν Ύ 
σημείωσιν, ἐξ ὧν ὁ τοιοῦτος χείλεσιν οἰκείοις τυγχάνει διωμολογηχώς" εἶ- 
δ Δ , Ρ ᾿ ΝᾺ ᾽ 2 00 - Ἀ Ν Ἁ 2 λους 

ἐν ὃ λέγω᾽ καὶ οὐδὲ δυσπιστίαν ἐντεῦθεν ἕξει πρὸς τὰ λοιπὰ, ἐντετυχηκώς 
Ν “Ἢ 9 Γέ , 3 ἣ, 7ὔ δ ἐξ 

καὶ μάλλον εἰ [ένοιτο καί τισι συγγράμμασι περὶ τούτων διαλαμβανομένοις, 

τῶν τινῶν πρὸ ὀλίϊου μέϊηλλαχότων τὸ ζῇν, ἐπὶ σοφίᾳ καὶ ἁΓιοπρεπείᾳ περι- 
»“.. , Ὦ εἴ 

βοήτων καὶ ἑτέρων συνεξεταζομένων ἡμῖν" ἔχεις τὰ διαΓελιϑέντα καθ᾽ ὅσον. 
᾿ α, ’, 

οἷον τε χατ' ἐπιτομῆν τ]. 

ἀυογη. Οατιβἃ ὈΓΆΘΒΘἢΒ. ΘΟΠΟΘΡΙΑἰ10 ΘΙ θοΓαΐα ἔϊ ; 5] θὰ οαῦίθ ροϊθϑδὲ οοηΐϊγὰ δάνογβα- 
ΓΙΟ5., 4υδηϊατη ρα 511186. αἰδρατςαι!οη8. ται ῖο Ραϊ αν, Ῥγονΐ δα  θπὶ [ΘΠ ΡΟ Ὸ ΟΟΙ]05 αἱ- 
[0]]6γθ. Ηλ 68, ὁ ποη ργδοι αὐϊοαΐαπη ἐπ 11} ἀπ θα πὰ}, ΡγδθίοΓ ὈΡΪβοᾶ ἀγραμηθηΐα ἃν 
ἰδίου !α οἱ ἰοῦ ροῦο βαρροάϊαια, βοραβ Ζαοααθ ραΐχσαμη Ἰοου ΟΠ 65, οἱ αἰ ν᾽ Ἶτ5 ἸΠ ΓΑ 5 

46 Π)θ0 δχρ]απαϊΐομθβ, πο ἀα5 ρουβρ οαάβάιιθ ἀἰθο] Γαι ἸΟΠ68, ΒΌΡΘΓΠΟ ἌγΟΡα ΘΟΠΊρΟΒ [48 
Ἰπβιϊαϊ]οπθ8. ἀἴᾳαθ ἀοοίγ πὰ8, οὔτ ααθ05 οἵ ΡῸΡ 4185. ΘΟΟΙΘΒΙ ΔΓ ΠῚ πΠΙΟΠΘΠῚ ΔΙ Ρ]Οχὶ 
ΒΒ ; Οἰδὶ ρᾷιοα ΘΧ ΟὈΥ 15. ἱΠ ΠΟ ΟΙΒ 116. πη} 115. ἃἰ τ} πλῈ8. οἱ ῬΓΟΡΘ ἱππαΠΊ Γ ΒΠΡ 18. 
ΜΠΟ θὰ ἀἴοογθ., 4ὰὰθ δάάνθγβαβ ΡΠ οα ΠΟΡῚ5. ΓΟ] οἵα πηοπαπηθηΐα ᾿πνοῃ Π 6 ἃπ5ὶ βαηΐ 

ΠΟΠΊΪΠ68 ἰρΏΘΑΠΙ ἰγὰΠῚ ΒρίΓαπίθ8., ΟὉ ΘΟΠΠΡΙηπδ6 ποααϊίαθ σοί πῃ, 408 δὲ Βυρο ΓΟ 

δὲ Πᾶθο ποβίγα δία. ργΟΐαΠ , πορ (1πη οΟαοΙθ 5) ΔἸ Οπ68., βαθπποι᾽οπμθ8., 61-: 

ΒΙΟΠΘ5., ἱγα πολ ΠΟ Π65., ἀΠ64 6. ἰΘχἑ τ ΒΘ ΗΒ ΠΏ. ΘΟΡΓΕΡΕΪΟΠ65. παΐαθ. ΠΟ, ᾿Π] δ ΠῈ 

Βᾶθο ἀἴοογο οἱ βἰ ΠῚ ΠΠ δ 1 Θπᾶγγαγθ. ὙΓαΠ ἁτηθη οϑὶ ααἱ πουΐϊῖ, νἱρ χυϊάδπι ἴῃ 6ο- 
οἰ δϑίαδιϊοα ἀἰρηϊζαιθ οοηβιϊαϊα8, ἀοοιΡΙ πα 6 ΟΙαΓαΒ, 4αΪ ποΡὶβ ραϊοίδοι φυοά ἱρβθπιοὶ 
Ῥᾶμ]0 δηΐθ θρϑγαΐ ἴῃ ᾿ῃθοϊορίοα 46 ογαϊΐοπθ ἀομηϊηΐοα ΠΟμλ  ἶᾷ ΠΘΟρ ΠΟΥ ραϊγὶ5. Νν8- 
Βθηΐ, σγϑίθεὶ ουὐϊάδηι ΠΟΙ 6 οἱ θθπ6 οἰ θογαΐο οοάϊοὶ οοπιπηθηάαϊα : οὐΐα5. γοὶ δά- 

ποίδιϊο [οΐᾳ {ΠΠ1|ὸ ἔαΐ!, χαδηίαμη 116 οΓο ῬΓΟρΡΙΪΟ οοηΐδδβιιβ Γπϑγαῖ, ϑοῖῖ ἰρβθ. αυοά 
ἀἴοο; ποᾶαὰθ ἃθρρα ογθάθηϊαν γο] ]ψαὰ 486 ἔογὶθ ααΐβ Ιθσθῖ, δὶ ργαθβουεπι ἱποίά δὲ ἱπ 

αυδθάδπι 46. μῖ8. ἀἰββθῦθηϊα βου ρία ΠΟπΠα]Π ΟΡ πη, 4 ρᾶυΐϊο ἃηΐθ 6 υἷνίβ Θχοθϑβοραηΐν 

1) ῬΙχῖς Ὠδοῖθηιβ ΜΘιροΙ τὰ ἀθ ζαπιοβὰ 111 ΘΟΥΓΙΡ ΟΠ ἃ 50 ἢ ἰ5πη  1οἷβ ᾿π ΝΝυββθηὶ βαργδἀϊοίδπι ογδίϊο- 
ῃθηι ἰηγροίδ., 46 (ἃ ΠΟ ΠΌΟ(Ι8 ἀἰββθυαίπηι8 οορίοβα ἰῃ Ὠὰϊα85. πούὰθ ὈΪ ΠΟΙ μθοδ ἴοπηο ΤΥ. 

ἜΠΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ 
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"“,» “ ς Ἷ Ἁ ἐ 

ἕς΄, Καὶ δὴ πρὸς τὰ ἑξῆς τῆς ὑποθέσεως βαίνοντες, παρὰ τὰς ῥηθείσας 
: Α ᾿ δ Ἂν - ΕΙΣ "5 ᾿ “ Ψ , 

φαμὲν ῥήσεις τὰς πατριχὰς, καὶ τὰ ἐξ ἀρχῆς ἀνωϑὲν ἀπὸ τὴς ἱστορίας διει- 
» : "“ ᾽ὔ ὴ 9 , Ἁ δι 3} 

λημμένα: ὅσα καὶ θεοφιλῆ τὴν εἰρήνην ἦμεν ἐνστερνιζόμενοι, καὶ μηδὲν ἄλλο 
᾿ -“ δι , ͵ ἣν, ψ' ᾿ “Ὃ ᾿] 

στρέφοντες ἐν τῇ" συνειδήσει, ἢ ὃ τὶ πρὸς τε ϑεὸν, πρὸς τὸ τὴν τῶν ἀνϑρω- 
Ἵ 

’ Ἁ “ Ἀ 

πίνων «“σρωγμάτων χατὰ τὴν χρισώγυμον “πολιτείαν κυβέρνησιν, τὸ ἀγαϑὸν 
» τ » ῃ 3 

αὕτη. κέχτηζαι καὶ εὐπρόσδεχτον. ᾿Αλλ᾽ οἱ ἀντιδοχοῦντες τὸ πλῆθος ἑτοιμοῤ- 
δὲ “ »Ἥ Ψ 5 Ἀ ε δ' 

ῥεπὲς εὑρηκότες πρὸς τὸν οἰκεῖον σχοκσὸν, διϊστώντες ἤσαν αὐτοὺς ὁσημέραι 
ἈΝ “ »"»" ἤ “ ε 4 

χαὶ μεγάκχα δεινὰ ἐπὶ ἐξουθϑενώσει τοῦ ἔργου ταῖς ἁπάντων ἐνσείροντες 
»“»Ἥ »-»ὝἭ »“ ’ "»“ ᾿ ΟῚ "»"Σ7Ὁ 

ἀχοαῖς, καὶ μᾶλλον ἡ αὐθομαίμων τοῦ αὐτοκράτορος χορυφαῖος ἦν εἰς τοῦ- 
Ν Ψ ΄ κ᾿ 3 ΄ « δ ΦῸ  υ ἐδ' δ᾽ "δὰ 

το καὶ προεξάρχουσα λόϊοις οἷς προὐπεφωνήσαμεν" καὶ ἱγ᾿ ἐσιτροχάδην ἐρώ, 
ΕῚ “- ͵ , ε » ὃ ΄ '’ ὦ Χ ΧΟ ΡῚ " 

ἀφορμῆς δραξάμενοι ταύτης, οἱ κατὰ διαφόρους αἰτίας καὶ λόϊους μὴ προσ- 
"“»“ 9 “ -ν ς , . -, ΄ 

κείμενοι τῷ κρατάναχτι (φείδομαι δ᾽ ὅσον ἐπὶ τούτῳ σύνοιδα ἐξαεῖλαι, μή 
,ὔ ’ὔ -“ Ἁ 7 δ ΝῚ Ἀ κῳ θ᾽ ς ΄« 5 ᾿ ὅϑ 

ποτε δόξαιμι λέγειν ταῦτα καὶ γράφειν διὰ τὴν σφῶν χαθ᾽ ἡμῶν ἐναντίωσιν 
μ " εἶ " 7ὕ 

εἰ δὲ καὶ ἀνϑρωπους, ἀλλ᾽ οὐχὶ καὶ τὸν ἀλάϑητον λάϑοιεν ὀφϑαλμὸν τὰ 
᾽ Ἁ ἂΨ ψ᾿ “ω 

πολυτρόπως σφίσιν ἐξυφανϑέντα, καὶ νῦν ἐσισυσχιαζόμενα) εἰς τοσοῦτον δὲ 
-"“ »Ἢ » ΄, Ἀ 

τῆς παραχῆς ἐσιτεχνῶνται καὶ διαστάσεως, καὶ τοσαύτας δυσφημίας κατὰ 
“- -" , Ἁ "Ἢ “ “ 

τοῦ κρατοῦντος ἐϊείρουσιν, ὡς αὐτὸν ἐρεθίσαι τοῦ προσηγῶς φέρεσθαι πᾶσιν 
ἫΝ. ’ ’ ᾿ , “ 

ἀφέμενον, ἐφ᾽ ἧπερ εἰρήνῃ μεταχειριζόμενος ἦν, χρήσασθαι καὶ τῇ δυνασϊείᾳ" 
3 . ᾿ ἥν.» ον " ΤΩ -“ ,,» δέ ἧς ῇ " Ν 4 
ἐμοὶ μὲν οὐκ ἐπαινετώς" οὐ [ἀρ τι τῶγ αὐτῆς δέον ἂν λοισαίμην ποτὲ, ἀλ- 

λὰ βουλοίμην ἐν πᾶσι Ἰῶν δεόύήϊων, ὅσα καὶ θειοσϊέρων εἰσὶν, οἴκοθεν ἕκαστον 
Ἁ ΚΟΥ ΄ ἘΣ ᾿ Ὰ ᾿ ε 5 ΄ Φ᾽Έ νὰ ’, 9. Ν Ἂ 

χαὶ αὐδϑαιρέτως ἰέναι, μετὰ τὸ τὴν ὑποθημοσύνην αὐτῶν γενέσθαι καὶ τὴν 
, Ν φι Ψ δά ἘΠ φὸ ΄ ὃ Η δὲ ᾿ 3.9. 

παραίνεσιν παρὰ τοῦ εὖ εἰδότος καὶ ἡγεῖσθαι λαχόντος" εἰ δὲ μὴ, ἐᾶσϑαι 

4υΐααθ ορᾶπὶ βαρ θπτϊα οἱ βα ποι πηοηΐα ΘΟ] ΘΌγοβ, αὶ πο βουμπι δὰ 46 ΓΘ “αδθϑιϊοΠΘ ΠῚ 

Ἰηβ τὰογαηῖ, ΗΔ θ65. φαδθ ἃππΠοΙαν]ηγι18. ααδηὶα ΠΘΡῚ ροίυϊτ Ὀγαον αΐθ οχ ροβιία. 

00. Ναπο δα το αυδπὶ ὩΓΡατηθηϊΐ ΠΟΘΙ πη θγΔΠῈ δοσθθηΐθβ; ΠῸΒ {απ 46Π1Ὶ ΡΓῸ- 

ἴδ ἀἸοῖαβ ραῖγαπι δαοίου [ἴ68., οἵ δὰ 4086 ΔΗ ΙΧ Ό5 αἴ {6 ἃ 1Π| 110 ἰβίογία οοπίϊηοῖ, 
ἰατηααδτη 60 Θταΐδμη Ῥ8ΟΘΠῚ ΔΙ ΘΧῚ ΒΌΠΊΠΒ; Π1Π1] ΑἸϊα. ἸηϊΓα σΟη ΒΟ ἢ ἴδ πΔ γγβδῃ- 

ἴ685., ηἶδὶ Ὥθαπι, οἱ ΠαμηΔη ΔΓ πὶ ΘΓ. ἰαχία ΟὨΡΙβ Δ πᾶ ΠΊ ΡΟ] πὶ ΤΘΡΊ 6 ἢ., οαϊὰβ5 

οαυθα Ρᾶχ 111 Ῥοηᾶ δγαΐ οἱ δοοθρίδ!} 15. ΝΡ ατη ἀτηθη Δάν θυβασ ἢ ΡΟΡΌΪαΙ ῬΓΟΟ] ν 6 πὶ 
δα ᾿ρβογιιπὶ ΒΟΟΡᾺΠΙ ὨδΟΙΪ, ἀἰβοοραϊδηι ραγίϊαπη φαοι 6 ἔονθρθαηΐ, τηᾶρηδη6 οἱ σρανὶα 

ΟὉ Οραβ ἀἰδιαν θαηάσηα δ οὔμηϊαπι ἃν 68. ΟοΟἰΠΘθΔηϊ : ὈΓΔΘΒΟΡΕΪΠῚ ὙΘΓῸ ἱπηρογιου β 50- 
τοῦ, ἀποθ 86 ἴῃ. Πΐ8Β ῬγΆθθθθαϊ, Ὁ Θἃ5 418 Βιργὰ αἰχί πηι8 γα οηθ5. Αἴ Ζαθ ταὶ ΘυΓΒΙ Πα 

Ἰοαυδρ, πᾶς δηβᾷ διγερία, 4ϊ ὙδΡΪ88. ΟἿ Οδιιβὰβ οἱ γαϊϊομθ5 ὈΘΠ6. ΘΡβἃ πη ρΘ Αἰ ΟΓΘΓῚ 

ΠΟ ογδηΐ δἰθοι! (ρᾶγοο. δυϊθηὶ 486 βοῖο πᾶ ἀθ τῷ ραϊοίδοθγθ, μ6 μᾶθο ἀἴσθγο υἱθὰῦ 
οἵ βοῦῖθογθ ργορίθυ. ᾿ρβοῦαμπι δρᾶ ΠῸΒ ΓΘρΡΌΡΉΔη ΔΠῚ: ἃἴ ὙΘΙῸ δἰ πηβὶ ἔογὶΘ ΠΟΠΉΪΠΌΠῚ, 
δὶ ἰατηθη νἱρῖ!θπι. οουαμη πο οἰαρίθη!) Ηἱ ᾿παύδτη ἰαπίατα ᾿υτη}]} 05 56 ΠΟ ΙΒ4 86, 

ἰοίψαθ αἰ απηαιίοηθβ οοη γα. ΡΥΪΠΟΙΡΘ ΠῚ βαβοϊ ἀρ ηΐ, αὐ ΘαπῈ ἱτηρα]ογῖη! ψαῦ 5 ΠΊ ΘΡσἃ 
ΟΠΊΠ68 ὈοΠἰρηϊ αἴθοπι Ογα  οτοὶ {ἃ ῬΘΘτὰ ΓΘ ΠΟΘ ἈΘΘ ΘΒΒ118 ἔπ Γαΐ ; ἱΠῚΠ10 δὲ ΤΟΡΆ] ρο-- 

τθηῖΐα Ἰᾶ πὶ 1118 ΠΔ. ὈΓΡΌΓΘ ΟΟΘρΙ᾿; 4α0α ΘΡῸ ΤηΪΠΙΠηΘ οΘπ860 ἰδ 6 ἀἰρημπι: ΠΘ(Ὲ6 θηΐπὶ 1 
ἰηΐον οποία ἀθ ἰϊὰ γθραϊο; 564 νϑ]ϊπι οπηπθ οἰ οίτιπ), δὲ Ῥγαθβθυ πὰ βαποιΪοτ, ἃ 51 ΠΡ} 18 
5Θη8 ᾿πιϊπ|0 Θὲ γΟΙ απίδγ!ο ρΘΡΔΡῚΊ, ΠΟη βίη8 ἰᾶτηθη ΠΙΟΠΪΟ οἱ Δα Ποριαἰίοπο 1118 ααΐ τθοίο 
511 πη θαΐα8., οἱ ΠΟΡΌΓΙ ἀποαίαπι ΒΟΥ ΕΓΒ: ΒΘΟ5. ὙΘΓῸ Θατα αἱ ΠΟ]Ϊ, Β0 ΔΓ ΓΙῸ 6586 

οοα, [. 38, ".Ψ 



οοά. {. 39, ἃ. 
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τὸν μὴ αἱρούμενον" καὶ εἰ πάντες μὴ αἱροῖντο, παραχωρεῖσϑαι" καὶ οὕτω Γὰρ 
ὁ πιστὸς ἐσεῖται τῷ εὖ ὑποθεμένῳ καὶ μὴ ἀνύσαντι᾽ κἀγὼ μὲν ὡς ἔχω πε- 
ρὶ τούτου γνώμης, οὕτω φιλαλήϑως χαὶ ἀσοφαίνομαι. .Ο δὲ πολὺς ἐχεῖνος 

ἀνὴρ, καὶ βασιλέων ὄντως μεγαλουρότατος, πρὸς τῷ χαὶ οὕτως ἐπὶ τῷ ἔρΓῳ 

διατεθῆναι χκαταναϊκάζεται, Ἴὸ αὐτοῦ συνορῶν πρὸς τῷ κατὰ ψυχὴν ἀζημίῳ 
λυσιτελές" χἀντεῦϑεν ζήλῳ τῷ ὑπὲρ τοῦ οἰκείου λάχους κατορϑῶσαι τοῦτο 
περὶ πλειόγος ἐφιέμενος. 

ξζ΄. Οὐκ ἦν δὲ ἀρα τῷ τῶν ζιζανίων σπορεῖ πρὸς τηλικοῦτον ἀνασχέ- 
σθαι σύνδεσμον κοσμικόν' τοῦτο γὰρ ὅσον ἐν χριστωνύμοις ἡ γενῶν ἑκατέρων 
περὶ ὧν τὸ λέγειν συνάφεια, τῷ μηδ᾽ ἐπὶ δυσὶ προσώποις ἑτέρως ἀνεχομέ- 

νῳ τὴν τῆς ὁμοφροσύνης ὁρᾷν εἰλικρίνειαν' τῷ τοι καὶ ἐξ ὑποβολῆς δραστι- 

κωτέρας αὐτοῦ μᾶλλον οἱ ἀντιπαρατάττοντες διεγείρονται, πρὸς μὲν φανερᾶς 

διαλέξεως ὅρους οὐκ ἔχοντες λέγειν, καὶ τὸ σφίσι δοκοῦν συνιστᾷν' ἄλλως 

δὲ τῇ τῶν πολλῶν προλήψει ϑαῤῥοῦντες, καὶ σύντροχα ταῖς ἐξ αὐτῆς ὑπο- 

νοίαις ὑποσπείροντες" εἴ τι καὶ βούλοιντο πανταχοῦ, καὶ ὡς τὸ πᾶν τοῦ δρω- 

μένου δυναστείᾳ τοῦ χυριαρχοῦντος ἐστὶ, πᾶσιν ὑποτιδϑέντες, μηδέν τι τῶν 

ἐνεχτῶν, ἀλλ᾽ εἴ τι τῶν ἀπευχταίων καὶ ἀπηγορευμένων ἐπιφερόμενον" καὶ 
ἐφεξῆς προφοιβασμοὶ τούτοις, καὶ χαραδοκία καιροῦ δράσαι τὰ αὐτοῖς κα- 

τασύμια᾽ χαὶ μελέται συχναὶ καὶ βαϑεῖαι κατὰ τῶν ἡγησαμένων τοῦ πρά- 
ματος ὑψηλῶν καὶ οὐρανίων ἀνδρῶν, χαὶ ἡμῶν αὐτῶν τοῦτο «σροσηκαμένων 
λόγοις οἷς παρεστήσαμεν, ἁπλοϊκῶς «πορευομένων, καὶ μηδὲν ἄλλο εἰδό- 

των, ἢ ὅτι δεοφιλὲς αὐτῷ καὶ συνοῖσον, καὶ παρὰ τοῦτο στεργόντων εὐ- 

ϑύτητι συνειδήσεως. Καὶ γοῦν τὸ μετὰ ταῦτα «προσδοχώμενος αὐτοῖς και- 
ρός χαὶ ὁ μὲν φιλευσεβὴς στεφηφόρος, τὸ μέγα τῶν Αὐσόγων καὶ ἀκατα- 

Ρογ πη θη πη; οἱ δὶ [ογῖθ Οὐ Π65 ΠΟΙΪπὶ, ΔΘ486 βμθπά μη. ΝᾺΠῚ 516 ΠΠΘΓΌΘ5. ΘΓ  ῬΘΠ6 

γΟ]θηϊ, ᾿ἰσοὶ βοοραπι ἤθη δἀβοαυθηϊ. ἘΠ Θρὸ αυϊάθιη ργουΐ Πᾶο ἴῃ ΓΘ Ορίποι, 56 
ψΟΡΙ 115. ἉΠΊΟΓΘ ργοπαηοῖίο. Αἴ τπᾶρηιιβ 1118 Ὑἱνρ δὲ ΡΥ ΠΟΙΡαπα 5 ΓΘ αἰ ββίπηι8 8 πορῸ- 
ἀἰὰπὶ 11ὰ σΟΠ ΠΟΙ πῈ ΔΙΊ, Βυππὶ βρθοΐδηβ., ἀἀπὶ Δηἰπιᾶπ ΡΑΡΙΪΘΡ ἴδοϊ: Ἰημἀθην- 
ΠΕΠῚ , ΘΟ] πηθπίππι. Αἰἴχαθ Πΐπο Ζ6 10, αἱ ργαθίοῦ. οἷ. οοπαϊοπθπὶ ογαΐὶ, δα ἃ}Ὀ- 
βοϊνοπάσμη πϑροίϊαπιὶ ἱπη ρΡΘηβ ββίπηθ ἱπου Ὀ 1. 

07, 564 δπῖπὶ ἑαϊαυαπη πα οραϊ, αὖ ΖίΖα ΠΙΟΓ απ βαῖου. 416 ἰδπίυ 16 ραίθγοίαν 

τη 1416 ΘΟ ΠποοΓἴδ6 υἱπουϊαπι, ΠορΡ6 ἀπάγαπι ΟΠ ΙΒ ΙΔ πάρι τὰ σϑηϊίαπη ΘΟΠΪ ΠΟΙ ΟΠ Πα 
4αΪ σα ΘΓΟΖῸΪ π6 ἱπίθυ ἄποβ υϊάθηι Ποπλΐπο5. ραϊϊ β ποοῦἂπη οοηοογΪὰπὶ γθ]]οῖ. Οπᾶ- 

ἸὩΟΒΓΘΗῚ γϑΠΘΠΊ ΘΠ ΟΓΘ ΡΟΙΪα5 οἷ. ἱπη ρα δα Δἀνογβαγ δχοϊϊδηΐϊαν. ΕῈ ρα] 1οὰ5 αυϊάθπι 
αἀἰβραϊαιίοηθβ Δάστυθαϊ πο ΔΘ θαηϊ, Βα γΉ116 βθη θη άπ ΔβΟΓΘ ΓΟ: τα]! ογαπι Δ] Ο4υἱ 
Ῥγδοϊἀϊοῖο οοπῆθηιθβ, δὲ οοπρραβ μυϊο Ορἰπίοποβ, εἵ φυϊοαυϊά ἀθηίααθ ΠΡ ταπὶ ογὰὶ 
αἰββθιπηϊ παηΐθϑ; δὲ σα οπηηΐα ἈροΓ παν ὈΡΪ ΠΟΙ ρῖ5 ργαθροιθηϊία οαποιἰβ δυδἀθηΐθβ, οἱ πὶ] 
1ΟἸΘΓΆΡΊ]6. Η1] πἰβὶ ἀθίθβία 116 ἱπνθμογοίαν. Ηΐπὸ ἀθ [5 ναιοϊπῖα, οἱ Ἰᾷοποὶ ἰθπιρογὶ5 
ἃ 58ιἃ Βρίοπάϊα γοΐα Ὄχρθοίδιϊο, οἱ οηβι!α ἐγοχαθηιία αἴψαθ ἀγοᾶηα οοπίγα προ 
ἄσοθβ. ΘΧΘΘ]505 οΔΘ]Θβίθβαθ Ὑἶγοβ, οἱ οοπίγα ΠῸ5 ἴρ805 4υἱ γοὶ ἔαυθβθάπηιβ, ται! ομί 
4.88 ΓΟΙΓΟ ΘΧΡΟΒιιΐπλι5, βι παρ] Ἰοἰ [6 ἀσθηΐθβ, πθὸ αἰ φαϊοααδπι ργαθῖον Πθὸ σγαΐυπι, οἷ 
ὉΠ]|6, Ἰάθοαι6 γθοῖὰ ποβίγα οοηβοϊθηϊα οοηΐθηι!. Εσοθ δυΐθπι ροβὲ μᾶθο, οχρροίαϊ πῃ 80 

πὰ ννπ πυὴ ὃ ἢ ΕΚ ΚΕ ΓΕ ΕΒ ΕΒ δ᾿, ΒΓΕ ΒΒ ΒΒ ΒΝ ' 
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ὃ Ἴ Ἱπσσοχύ Σ σῆδε λιασσὼν, καὶ πρὸς ϑεὸν γώνιστον ἔρεισμα, νόμῳ φύσεως ὑσοκύπτει, τὰ τῇ ; 0 ε 

ἐχδημήσας, ἢ μᾶλλον ἐνδημήσας, εἰπεῖν οἰκειότερογ᾽ οἱ δὲ ταῖς εἰς τοῦτο 
, ᾿ Ε] ε , Εν , Ὰ 

χαϑημέραν ἐλπίσι τρεφόμενοι, τυχόντες ἧς ἀδείας ἱμείροντο, πρῶτα μὲν τὸν 
Ν ᾽ὔ ε 7ὔ Ἢ 

χαριτώνυμον ἐν «σατριάρχαις, καὶ “«πολυειδέσι χαρίτων ὡραιότησι φαιδρυ 
“}᾿Ἄ ΠΣ “-ΞΨ ,ὔ 

νόμενον, τοῦ οἰκείοῦ ϑρόγου κατάγουσιν , ὡς τινὰ τοῦτο χαταβαλόντες ὃε- 

» - } ΑΝ “«“ 9 ’ὔ 

μέλιον, τῶν ὧν ἔμελλον ἀθεμέτων ἔργων ἐπὶ καταστροφῇ τῆς ἐχχλησίας τεχ- 
“" ." ο , , Ἁ ᾿ “Ὁ ᾿ 

πήγασϑαι: εἶτα τὸν τὴν πἀτριαρχικὴν καϑέδραν μεϑέντα παρὰ Ἴην τῆς ἐκ- 
- “ ͵ . ͵, - 9 » 

χλησιωστικῆς ἑνώσεως πραγματείαν, ἐκ τρόπων χαὶ λόγων, ὧν ἀμυδρῶς 
"“Ὥ ’; 9 “ “« 

φϑάσαντες ἐνεφήναμεν, ἐπ᾿ αὐτῆς «πάλιν ἀνάγουσιν, οὐχ ἵνα αὐτός τι τῶν 
“΄ “ ’ “«Ψ ’ [2 Α "“Ξ᾿ 

γλιχομένων τοῖς ἀναγαγοῦσιν ἐργάσηται, ως γὰρ: ὃς γε παρὰ τοσοῦτον 
"Ὁ ΩΣ ’ «ιε ὦ Ἁ ,ὔ δ νὰν -“»“ ’ 

τοῖς ζῶσιν ἐγκατελέγετο, παρόσον πνέων ὡρᾶτο, καὶ μόνον ἐπὶ τῆς χλίνης, 
Ἁ ἣν , 

καὶ τοὺς ὀφθαλμούς ἐστιν ὅτε ὑπαναϊγὺς, καὶ μόλις που καὶ βραδέως ἡνίκα 
Ἁ ς ᾿ Ψ 

πολλὴ χρεία χαὶ κατεπείγουσα φωγὴν ἀφιεὶς οὕτω βραχυσύλλαβον καὶ λεα- 
᾿Ὶ γ 

τὴν, ὡς μηδὲ σχεδὸν ἐξαχούεσϑαι, τὰ δ᾽ ἄλλα νεκρὸς ὑπάρχων καὶ ἀνενέρ- 

γῆτος" ἀλλ᾿ ἵν᾽ οὕτως ἐκ προσώπου δῆϑεν αὐτοὺ τὰ δοχοῦντα τῇ σφῶν κα- 
οὶ 4“ , 

κίᾳ τελέσωσι' καὶ ἦν ἂν αὐτοῖς συμφέρον χατὰ πολὺ, τἀληϑὲς Γὰρ εἰρήσε- 
Ξ , 3 ΝΠ τὰ ,ὔ Ε] ; τῇ ΕΣ Γ ϑ 5 θεὶ ι α ΜῈ ’ὔ 

σαι, Ἰούτου Γὰρ ἡ ἀποχρυβή μοι ἀπόμοϊος, εἴ [ε ὁ ἀναχθεὶς οὗτος ἐῤῥωμένος 
᾿ ε »" Ἀ εἶ 9 ᾽ὕ ΕΣ Ἃ ι ΄ - Α “Δ 9. » Α 

ἣν ὁπωσοῦν, καὶ πρὸς ὀλίγον ἐνερ[ὸς καὶ κινούμενος, εἰρξε Γὼρ ἂν αὐτῶν Τὴν 
57 , μ [έ “ γε 3 “ ΕῚ Ἀ " , 
ἄλογον μανίαν δήλην γενέσθαι, τῶν πολλῶν ἐσπισχῶν αὐτοὺς καὶ μεγάλων 
- ᾽ὔ Δ 7ὔ (. Ξ » Ἁ ε δ ΝῚ Ἂν, ν Ἁ "᾿ -“ Ι͂, 

ἀτοπημάτων, ἃ δράσαι προάϊονται" οἵα μὴ ὑπενδοὺς πρὸς αὐτὰ ἔκ ε Τοῦ [Γή- 

ρους καὶ τῆς μοναδικῆς πολιτείας, ἡ συνεβίῳ ἔχων, εἰς τοιαῦτα μὴ παρασύ- 

ρεσϑαι" εἰ καὶ ἄλλως ὡς ἐδηλώθη, ἐγ τοῖς μικρὸν. βαϑυϊέρου δεομέγοις νοὸς 

τὰ πολλὰ ἦν ὑπαγόμενος. 

᾿ρβῖ8 Ἰθιραβ δά (α}: πᾶπη ΓΟΙ ΡΟ ΠΪ5 ἀπ ΔΠ5 ἱπηρογαἴον, γα πἀθ Απβοπαπῃ δὲ ἱποχραρη θ}16 

τ ϊ 6, παίαγαθ ἰθρὶ οϑβϑὶῖ,, οἱ πυπιαηα ἀθγο 65, δα θάμ τηϊρτανὶϊ, ν6ὶ αἰ νϑ- 
Τἰαβ ἀϊοᾶπη, ἴπ 60 οοπααϊοντ. Ουἱ δαΐθτη ποι ἴαμα 5ρ6 Δ] θαπίιμ", δάθριϊ φαδιὴ ορία- 
γογδηΐ Βθουγ [αἴθπι,, ρυΐπηο ααϊάθηι ΟΠ μηθ πὰ ρα ΓΙ ΓΟ μἃπ|, 46 στα 5010 θὲ ΠΟΙΊΪΠ6 

αἰοΐανα , οἱ γγ1Ὸ σΡ αἰ ΙΓ πὶ ΘΘΠΘΓΘ οΓπαΐαπι, 5βθ4 8 βὺὰ ἀθιοϊμηΐ, ποὺ υθ αἱ] ῬΓδθΙ δοθηΐ 65 

Γι πάἀατηθηΐαπι ἱπηρί ΟΓτη α186 τη Δ ΟΠ Πα θα ΟΡΟΡ πὶ δα Θοο]δβίαθ ΒΥ βίο μ πηι. Ποὶη- 
ἄὯἀθ Π͵|Ὸπι (Τοβοριαπ}) 4 αἱ ῥα ΓΙ γομ ]θ τὰ σαι Ποάγαπι ἀἰπηίβογαὶ ΟὉ θοο  ββἰ αβιίοαθ ἀπίοηΐβ 
ἰγδοϊαιαμπη, 115 ΠΊΟΑ ΙΒ οδιιβίβα 6 4185 ὈΓΘΥΪΘΓ ΒΌρΡΓἃ ἱπΠΪ ΠῚ 158, ΓΠΓΒῈΒ ἴῃ 1Π1ὰ οΟἸ]οοδηΐ ; 

ποῦ αἰ 1118 ορίδιατα Δ] φυϊὰ ἔδοθγοῖ ; 4υϊ Θηΐπι ροββοὶ ὃ φαΐ θαΐϊθπαβ ἰδηϊ απ ἱπίθΡ Υἶγὸ8 
σΘΏΒΟααΡ,, Φαδίθ ἢ ΒΡΙ ΓΆΡ ΘΟΡΠοΡαΐαν,, ἴῃ Ἰθοῖο Βθηροῦ ἰδθθηβ., ΟΟυ]ο5 ἰἀο μα θη] ἃρο- 
6 ΠΒ ; οἱ νἱχ Ἰηϊθγ πὶ, στανὶ οἵ ἀγοθηΐθ πϑορββιίαΐϊθ οοδοίαβ,, νοοθῖα θυ 65 ἴα πὶ ρᾶποο- 

γὰπὶ ν γογῖμη οἱ ἴδῃ} Θχ ] θη}, αἴ ΡΠ 6 ΠΟΙ πα ἰγοίαν - οοῖθγα τηοῦί 5 οἵ ΔΟΙΙΟΠΘ ΘΔΓΘΗΒ ; 
βοὰ υἱὐ ᾿ἴὰ Ρ6᾽ δἰιῃβ βῬθυβΟπαΠΊ ΡΡΟΡΓΪΘ μηδ] 186 ἀοβιἀθυῖα ὀχ] ογθηΐ. Ουἱ ΠΟ] ηἶβ5. βίδίαβ 

τη] απ 115 ργοάθνδϊ : νθγ θηΐπὶ ἀἰσαπη,, ἰάαπι6 ΟΘΙΑΓ6 ῬΓΟΓΒα8 ἀΘΠΘΡῸ ; 8ὶ ῃΐο γαυοοδίαβ 
αα βεάθιη δἰ ̓ ψαδηϊα! τα να] αἰδβοῖ, δὲ ρᾶραπι συϊὰ ἀρθγθ δαϊ βθπιθὶ ΘοπηηΟυ Γ6 ροίυΐ8- 
βοῖ, νϑιἠταγαπι ἴΌΓ6 ἀαομαΐπι5 ΠΠ]ΠΟΡ απ γθβϑδηΐα ἔΟΓᾶ5 ΘΡαπηρογοῖ; οἱ ἃ πηι] 8 ππδρ Βα 6 
φυδο' δοϊανὶ οραπὶ ἔδοϊπου 18 ῬΓΟΒΙ ἰ Γασιπι ; ΠΘαὰΘ ργορίθν βθπί απ} πη Παβιἰοα μι π6 ουἱ 
ἀβϑαθίαβ οΡαΐ υἱΐαπι ὁθάθηϑ, δά Πᾶθὸ 86 ρϑυίγδὶ βἰνίββαί. Οὐδ τ8π|, υἱ ἰᾶτ οβίθηὶ- 
ΠΠΒ., π΄ ΤΘΡΙΒ. 480. Ρᾶ0]0 ΔΙ ΠΟΛ πὶ πιθηΐθπη Ροβια! θδηΐ,, οἰρουπηασὶ βᾶθρα βο]θραί, 

Τη 

οοἕ, [. 89, Ρ, 



οοὐ, ἢν 40, ἃ, 
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“ ᾿ δ 9 , 

ξη΄, ̓ ΑΛΛᾺ οὐκ ἦν αὖθις ἐξ ἀντιθέτου τὰ συλληφθέντα σφίσι μὴ ὡροαχ- 
-“ -“ ᾽ Ν ἰὴ 5 , - 

ϑῆναι εἰς φῶς, ἔνθέν τοι χαὶ σχεδιάζουσιν ἐντεῦθεν ἀρξάμενοι, ὡς ἐξ αὐτοῦ 
» -“" ’ ΄ 

δῆϑεν τοῦ ἔτι ἐμπνέοντος νέκυος ἀπόφασιν ἔγγραφον καϑαιρέσεως, ἣν ἀνάῤ- 
“, -“ ἃ "» 

ῥησιν ἐϊὼ μᾶλλον καλῶ (εἰ μὴ ἑτέρως ἐμποδίσαι δυνηθείη ἃ σύγοιδα ἑμαυϊῷ 
, ἵ ) [ἡ Ἅ,.. 4. 7 ᾿] ᾿ απ δὴ δ Ῥα  ν , ΄, 

πλημμελήμαϊα) ὅμως αὐτὴν συσκευάζουσιν κατ αὐτοῦ δὴ Ἴου ἐν παϊριάρχαις 
͵ ΦΆ »“Ὡ“ "Ὁ 

χαρϊωνύμου, Ἰοῦ θεοφανοῦς Θεοφάνους Νικαίας, καὶ Ἰοῦ προμνησθέν᾽ος Καρ- 
᾿....Ὁ -᾿ -» ͵ 

τοφύλακος, καὶ ἐμοῦ" τοῦ μὲν ὡς ἀλλότρια δόγματα παραδόντος, τὰ ἐξ ὧν 
δε ἀξ ὃδ , ΄ “ 7 ᾿" δό 

οὗτος τῶν διαληφϑέντων πλατύτερον πατρικῶν διδαγμάτων καὶ παραδόσεων 
Ἁ 3 ᾿ 4 ,Υ̓ΒΏΝ., ΄ “ “Ὁ ᾿ ς “ Ὶ τὴν ἐχχλησιαστικὴν ἔδειξεν εἰρήγην κραταιουμένην, οὕτω καλοῦντες" ἡμῶν δὲ 

τῶν ἐπιλοίσων τριῶν, ὡς εἰς τὴν ῥωμαϊκὴν ἐκκλησίαν διαπρεσβευσαμένων, 

χαὶ τοῖς ἐκεῖσε συλλειτουρησάντων᾽ τὸ Γὰρ αὐτοῖς συνεκκλησιάσαι ταῖς ἕορ- 
,ὔ ς ἕ ἡ 3 ΄ εἴ. ἢ χαϑ' ΩῚ Ἁ λλ, φ᾿ Π “ 

τασίμοις ἡμέραις αἷς ἐτύχομεν συμπάρειναι, ἃς χαὶ μᾶλλον τῷ ασᾳ 
δ , " “ εἶ Ν Γ Γι , θ » Ἀ δέ Ω͂ 

ἡμοσίας ἐπιτελεῖν τελετὰς, καὶ μυσταϊωϊίας νενόμισθαι" καὶ μηδὲν τί πλέον 
»"ἪΣἍ - - »“» 

ἐν τούτοις ποιῆσαι τῶν ὧν πλειστάκις οἰκείοις ἑωράκαμεν ὀφθαλμοῖς αὐτὸν 
5 δὲ “ τε φ΄ῳ ᾿ 3... 5 ἡ " Ψ , 45 ὃ“ " 
ἐχεῖγον ποιοῦντα μεθ᾽ ἹἹταλῶν, τὸν ἀφ᾽ οὗ τὴν ἀπόφασιν οὗτοι ἐξήνεγχαν, 

ἐν ἄλλοις ἴε μέρεσι Τῶν θείων σηκῶών, καὶ Ἰοῦ ἱεροῦ θυσιασ]ηρίου ἐνὸς. ἐπεί 
ἀκεν: τα , 5. δὲ ’ ) δ τε Ἐν ε ἂν Δ. ὧν “ 

τοῖγε τῶν ἡμεϊέρων ἐϑίμων οὐδὲν παρελύσαμεν οὐδαμώς" τὰ καϑ' ἡμὰς οὗ- 

τως οἱ διαβάλλοντες ἐξειλήφασι, καὶ ὡς ἔγκλημα τι κηρυχεῦσαι διενοήσαν- 

το, οἱ μηδ᾽ ὅτι αὐτοὶ ἑαυτοῖς περιπίπτουσι συνιέναι βουλόμενοι τῶν ἐνδὸ- 

τέρων ὀφθαλμῶν ἐξ᾽ ὑπερβαλλούσης Ἰυφλώσεως" χαὶ τοῦτο διῆλθον, οὐχ, ἵνα 

ἐμαυτοῦ τῆς ἀποφάσεως χάριν ὑπεραπολογήσωμεν᾽ εἰ γὰρ οὕτω ταύτην ὡς 
“ 7 , 3 ᾿ 3 τ ς -" 5ςε , 2 ΄ 

προὐπεϑέμην τό γε εἰς τὴν δ᾽ ἧκον εὑρεθῆναι μοι ϑαῤῥαλέως ἐκδέχομαι, 
,᾿ , , Ν 3 διὸ νι Ὁ  Η͂ΣΟ 3 2 - φῃ ΄ Ψ 5» 

τί μοι χρεία λόγων καὶ ἀπολογιῶν ἐπ αὐτῇ : ἀλλ ἡ τῶν λεγομέγων εἰς αὖ- 

τό με ῥύμη πρὸς βραχὺ μετεβίβασεν. 

68. 864 ἴαπὶ δάνθγβαυ!! βιὰ ῬΡΔθοοποθρία ΘΟΠβ}Π1ἃ πη ἸΠΟΘΠΊ ῬΓΟΓΒᾺΒ ΘΟ ΘΓ ΓΘ γ016- 
Ῥαηΐ. Οὐᾶγο ῬΓΌΡΟΓΟ ἀρθηΐθβ Πἷπο ἱποὶρίαπξ ; Βο Ποῦ οχ 'ρ80 δάπιιο υἱγθηῖθ οδἀανθιο 
ἀδογοίαμπῃ βου ρίατη ὀχιογααθηϊ ἀθροβι πο ηΐβ, πᾶ πὶ ΘΘῸ ΟΡΘΑΙΙΟΠΘΠῚ ΡΟΙ 8 ἀρΡΡ6110 (ηΪ5] 
Πιᾶπο Δ]ΠΟααΐη ἱπηροάϊγα ροϊαθγίηϊ θὰ Ζαουαμη ΤῊ] ΘΟμβοῖ 8. 5απὶ ρΘοοαῖ) ἀθροβι ΠΟ Πμ6 πὶ 
ἰηᾳαδτη [ἀοϊοηάαπη οαγαηϊ ΟΠ ΔΉΠΪ8. ρΙΓΙ ΤΌ Πμα6, ΤΉΘΟΡΠ ΔΒ ᾿ΠΟΙ 11 ΝΊοδΘδ6 Θρίβοορὶ, 
οἱ Βαργδάϊου! ΟΒαΡι ΟΡ] δοῖβ, 80 πηοὶ ᾿ρϑβίαβ: ρα Γρο μα ααϊάθηι ἰδ] αδπι Δ] 6 ηὰ ἀορ- 
πγαΐα ἀοσοη 5, ᾿ζα ΠΙμ τ απ 1185 Πα ΠΟ ρδηΐ65 ἰδ ἃ}} 60 Θχροβιίαβ ραΐγιαπηι 4 "]Π88 οἱ [Γὰ- 
αἰϊοπθβ, οχ φαΐθιιβ ΘΟ  ΘβΙ Ἀβ ]οᾶτη ρᾶοθηι γι Δη 48 Π| 6588 οβίθπάθγαῖ; ποβι πὶ 6ΓῸ {1 Π|, 

«υἷα δα τουηδηδπι δοο] βίαι ᾿ἰθραϊὶ ἱνθγαπη5., θα οαπὶ 1 μαι 18 Προ α πὶ ἔβοθΡ ΠΊ8. 

Εἰδηΐτα αἴθ θα5 50] 115, ἴῃ 4058 απο ἱποϊ ἀἸπγι8, δα Θοο] βίη βί πη] ΘΟΠΥΘΠΪΡΘ ΠΊῸΒ 

δβῖ, Ῥγαθβου πη οὐπὶ ΡῈΡ]1Οα5 ἤδοογα Ῥαρᾶπι ἔπποίϊοπθ8. δὲ πιυβί ΡΌρΙα8, 1696 βδ ποῖ απ| 
δῖ. ΝῚ αἰῖγὰ ἴλτηθη Θρίπιιβ, {απ φαοα {ΠΠὰπὶ ἴρβαμπα (ἸΟβθρ απ) οὰπὶ 118}15. [λοῖθα- 
ἴδπὶ ρΡΟρΓ 5 ΘΟ] 18. γἱἀθγαπηαβ ; {ΠΠὰπὶ ἱπααδπι ἃ. 400 ἀδογοίαπι ἰβιϊ τοι ]θραηΐ, δὲ ἴῃ 8}1}8 

ΒΔΟΓΌΓΌΠΙ ἰθΙΩ ] ΟΥτη ρα Ϊθι15, δἰ ἰπίγα ᾿ρΒΌΠ ΒΔΟΡΌΤῚ Δ] ΓΘ: ὨΔΠῚ ΧἹ[π|8 ΟΟΓΙΘ ΠΟΒΙΓΟΒ. 

ΘῈ] αἴθητιβ. νἱο]ανίηναβ. Νοβίγα μᾶθο ἰβιϊ ἱπουβαηῖοβ ἱταΦαχθραηΐ, οἱ ααδβὶ οὐἰπιθῃ αἷς 

γυ]ραηάσγα. ουγαγαηΐ, Αἰχαὶ ποῖαπὶ ἰη θ Προ, ἴρθὸβ βιθίπαθὶ οομ γἴοθυθ, ῬΓΟΡ Θ᾽ 
Ἰηϊθυ ον πὶ ΘΟΌΪΟΥμῚ Βαμηπιατα οδθοϊ αἴθ). ῬΟΡΓῸ Πᾶθο αἰχὶ, ποη 4ῖὰ Ὑθ}}πὶ ΔΡοΪο- 

ϑίατα τποὶ ἴθοοτο δάνογβιιβ ἀθογθία μη : ΠΔΠῚ 51, αἱ ἰᾶ τ Θχροβιΐ, ΒοΟρυπΠι οἷτ8 ταΐῃ! 6886 



υ 

“ 

απ 
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ξ2θ΄, Ἔφ᾽ ᾧ τῆς ἀκολουθίας αὖϑις τῶν εἰς διήγησιν προχειμένων ἐχόμε- 

νος, οὕτως αὐτοὺς τὴν καϑ᾿ ἡμῶν ἀπόφασιν ἐξυφάναι φημί" οἵ καὶ τῇ ἑξῆς 

βόμβον καὶ τάραχον «ποιησάμενοι χρούσεσιν ἀνενδότοις τῶν παρὰ τῷ ϑείῳ 

τεμένει τῆς τοῦ θεοῦ λόίου σοφίας ἀπηωρημένων χαλκηλάτων κωδώνων λαώ- 

δὲς ἀϑροίζουσι στίφος, ἐκ διαφόρου τύχης καὶ ἐπιτηδεύματος συγιστάμενοι, 

χαὶ πρὸς “αὐτοὺς ἐχφωνοῦσι τὸὰ καθ᾿ ἡμῶν, τῶν μὲν ἀπόντων, τῶν δὲ πάρόν- 

των καὶ μὴ εἰδότων οὕτως ὑπὸ τοῦ ζήλου ϑεσμοὺς καὶ κανόγας τοὺς ἐκκλη- 

σιασφικοὺς ἐπαιδεύθησαν, ὧν καὶ ἔτι τῆς ἀκριβείας ἁπτόμενοι, μετ οὐ πολὺ 

διάστημα ἡμερῶν τῆς σφῶν ἐκφωνήσεως καὶ πρὸς συσχευὰς δικαστηρίων ἐπα- 

ποδύογται; χαὶ πάλιν ἦχοι καὶ κρότοι τῶν ῥηθέντων ἠχητικών ὁργάγων τῶν 

προτέρων βαρυηχέστεροι" καὶ πάλιν σύῤῥοιαι καὶ ἀϑροίσεις δημώδους «λή- 

ϑοὺς πολυμιγοῦς, οὐ μόγον ἐκ τῶν ὧν ἔγγιστα διειλήφαμεν, ἀλλὰ καὶ τῶν 

φόνοις εἰωϑότων ἐνασχολεῖσϑαι καὶ αἵμασι" καὶ οἱ «ροκαταχριϑέντες καὶ 

ἐξουδϑενηϑέντες ἡμεῖς,, χρινόμενοι τότε καὶ ἐξουϑενούμενοι βιαιότερον" καὶ 

κριταὶ τάχα ὁ τηνικαῦτα παρευρημένος τῶν ἀρχιέρεων χορὸς, κατάκριτοι δὲ 

πλέον ἥπερ κριταὶ, καὶ τότε μὲν ἀπειλούμενοι, ὕστερον δὲ καὶ ἀνηλεῶς εἰς 

τοῦτο συνελαυνόμενοι, καὶ τὸ σχοπιμώτατον ἐκ τούτων τοῖς τὰ μεγάλα καϑ᾽ 
ἡμῶν δυναμένοις, ὡς εἴ τις ἡμῶν τῆς ἐσσὶ τῇ εἰρήνῃ τῶν ἐχχλησιών ὑσποϑέ- 

σεὼς, ἀντιλαβέσθαι προϑυμηϑείη τῶν λυσιτελῶν ὅσα δὴ καὶ θεοφιλῶν, καὶ 

μὴ κακίσαι ταύτην καϑόσον αὐτοῖς ϑελητὸν σροαχϑείη, κἀντεῦϑεν στερχτὰὶ 

δεῖξαι τὰ δρώμενα παρ᾽ αὐτῶγ' πέρα τῶν ἐπὶ τούτῳ λόγων τὴν τοῦ παμμι- 

οοΙηρουίαμαη Πάθηϊον δάβουο,, ααδηδιι Δ ἃροΟΪορία Ορὰβ οβϑι ϑδθὰ ἰδηηθη ΟΥΑΙ ΪΟΙ 5 

ΟὈΓΡΒΙΒ. Π16. ῬΔΌ ΒΡΟΡ ΘΧΟΌΡΓΟΓΘ ἔδοϊξ, 

09. Ῥοβὶ πᾶθὸ δὰ παγγδιϊοῃ δ ΒΟΥ θη} Γουθγίθηβ,, δος ΘῸ5 Β.8 οΟηΐΓα Π05 ἀδογοίαηι 

ΟΟΠἰΘΧΟἶββθ. ἃἷο; 4αΐ οἰϊαπὶ βοαιθηΐθ ἀἰ6 ΓυμηοΓ πὶ απ] πη ιι6 οΟπο ἰδ 65., Ρ 88-- 

ἰοη θι18 ἃββι ἀτ118 ΒῸΒρ βαρ αὶ ἀρ ἀπριβίαπι βαρ θηϊαθ (σοφίας) Ἠοὶ ὙΘΡΌῚ ἰομρ] πὶ 
ΔΟΓΘΑΡΙΠῚ ΠΟΙΆΓ απ, να]ρὶ Θ]Οθαπι οοπγοοδηΐὶ οχ αἰ νογβὶβ οἱ δῖ θ8 οἱ ορὶ ΠΟ 8. οοηά- 
τὰπὶ, ρα 6ὸ5 οἰδιηϊϊαημο οΟμίγὰ ΠῸ5 ραν εἶπ ῬΡαΘβθηΐοβ ρα ΓΕ πὰ ὙΘΙῸ οἰΐδη ἈΡΒΘηϊὸ 5 

οἵ ἸΒΠΆΓΟΒ. 510 1511. ἃ ῬΡΟΡΥΪΟ 2610 6068. θα ΠΟηΘβ 16. θοοϊθβίαβίϊοοβ δάοοιὶ ογαηΐ; 40ο- 
Γὰπι ἴᾶπι Ὀ] ηατη. ΠΟΙ απὶ δάθριϊ, ροβὲ ρᾶποογαμπι αἀἰδυιτη ἰμ ον! ]ὰπὶ ἃ 5υὰ ἀθογοῖῖ 
Ργομλυ]ραιίοπθ, οἰϊαπὶ ἀρ βυποαΐοα {γα }1ὰ στηλο ηᾶβ βίριαπι. Πθπποα 6 βοηϊι5 
οἵ ρυϊδαιϊοηθβ ἀϊοίογιιπη Γθβομδηϊ απ ΟΥ̓ΘΆΠΟΓῸ ΠῚ ῬΡΔΘιοΥ ΕἾ8. οἱϊαπι γϑμθπιθηιίουθϑ: ἰἴ6- 
ΓΌΤΖΙΙΘ. ΘΟΠΟΌΓΒΙΙΒ δὲ ῬΡΟΡΌΪΑΓΘΒ Τα 806 }186 πη] Εἰς πἰβ ρΡ] οἱ, ποη ταοᾶο οἰ αββίαπι {88 
ΟΠ ΠΊΘΏΙΟΙΑΥ ᾿ΠΠ118 9. ΘΓ πη ἰδ ΠΟΠΊΪΠππὶ ΟΡ ΘΠἐἶ8 οἀ αἰ θιι5. ἀββϑαθίου ΠῚ: ΠῸΒ ὙΘΙῸ 
ἴατη. δηϊθα ἀαπηπαῖ! οἱ ἀθβρθοῖΐ, πὰμο Ἰϊοῦαμα ᾿πάἸοαι! οἱ γϑμθπιθηιίιβ βργοὶῖ. ἘΠ ᾿πάθχ 
αυϊάοπι ἰθηο ἰὈγ 586. ρα, αἱ ΟμρουίαΒ {ΠΠ1|Ὸ ὁδὶ Θριβοορογαμῃ οοθίαβ, 564 ἀαμηηπαιὶ 
γθᾶρ86 πιαρὶβ Ποιηλΐηθβ θᾶπα, ἑυθίοθθ᾽; ἴὰπο «υϊάοπι τηϊηδπίοβ, Ροβῖθα νϑγοὸ δά ογιιάδ- 
᾿πταΐθπι υοααθ ρΡο]αρβὶ. 564 ρυδθοίραυβ ᾿νἷβ αὶ ἰἀπίορογο οοηΐγὰ πῸ58 γ]θθαηὶ ΒΟΟΡΒ 
δγᾶϊ,, αἵ δὶ αυΐβι Θχ πορὶβ ῥᾶοῖβ. θροϊοβίαγαμη ποροιϊίατη ἀθίθηθγο δυάογοὶ ἰἀπι πὶ 
1116. οἱ Π60᾽ βγαίαπη ; ἤθάαθ οΟηἰΡαρίαπι ἰδηίορογθ γθ]]οὲ υἱταρθγᾶνθ ψυδηΐαπι ἐρ518 
᾿αθεγοὶ, βἰπια!ψαθ ἸδἀὈ}}ὰ δοραπιάθιι ἔδοϊα [αἰθυὶ ; ἴὰπο ΡΓδοίο ἀϊοῖοβ νου θοΓ Πι 
ΓΟΤΊΟΓΘΒ 7. ΟΙΘὈοῖδθ ἀαοααθ. [06 ἱπιροίαπι οομπμηονθγοηΐ, οἱ οἰδιμόγομι οοηίγα μαΐα5- 

» 

οοἂ, [, 40, ἢ. 



ουὰ, {Ἁ, 41, ἃν 
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-»“ Ω “ ᾿ ἈΝ “ [ὼ 

Τοῦς λαοῦ χινῆσαι καὶ βοὴν κατὶ αὐτοῦ ἐξικνουμένην ἐς ὅσον οἱ εἰδότες ἐπί- 
’ -“" 

οανται, καὶ Γὰρ προχαϊειλημμένον ὀγΐα Τοῦτον μαχίμοις ὑπονοίαις κατ Ἵτα- 
“ ’ “Ὁ μ οι “ 

λῶν, καὶ ἄλλως διεγηγερμένον ἐκέκτηντο καϑ' ἡμῶν, ἔτι κἀκ τοῦ ταῖς και- 
, " Ὁ " 

νοτομίαις χαίρειν ὑπηγμένον ὁλοσχερῶς, καϑὼς ἄριστα καὶ τοῦτο τῷ εἰρη- 

χκότι πεφιλοσόφηται. 

ο΄. Καὶ οὗτοι μὲν οὕτως" ἡμῖν δ᾽ ὁ τοῦ καϑήχοντος ἔξω γεγονὸς ἐσὶ 
τούτου συνεπεπτώχει, οὐδαμῶς ἀποχρύψασθαι δίκαιον κατασεισθῆναι τῷ ἀδὸ- 

͵ “ "-" 

κήτῳ τῶν γινομένων ἡμᾶς συνέβη τηλικαύτην ἑωρακότας ἀθρόαν μεταβολὴν, 
καὶ δῆμον οὕτως ἀναφϑέντα, καὶ ϑροῦν καὶ ϑόρυβον ἀνυπόστατον" ἔδει δὲ 

μὴ τοῦτο παθεῖν, ἀλλ᾽ ἀνδρισαμένους “γενναίως ἐγστῆναι μέχρι τοῦ καὶ ἀγή- 
χεστα ὑποστῆναι, ὡς ὑπὲρ ἀγαϑοῦ ἔργου τυραγγουμένους,, καὶ εἰ δεήσει θα- 

«τς ᾿ , 5} ᾽ὔ ν ἐν» δ Ω ε 5 3 , , γεῖν᾽ καὶ μήτις οἰέσϑω με τούτων τὰ ἑξῆς διηγούμενον ὡς ἐν ἀπολογίας μέ- 
ρει συντίϑεσϑαι, οὐ γὰρ ἂν οὕτω διωμολογηκὼς κατεφάνην, εἴ γε μοι πρὸς 

τοῦτο ὁ νοῦς ἀπέϊείγείο, ἀλλ᾽ ὡς ἔσχε Ἰὴν περὶ αὐτῶν ἀλήθειαν ἀπεῖΓέλλογϊα, 

ἔδει μὲν οὖν τὸν ὃν εἰρήκειν δρόμον δραμεῖν λογισμὸς δέ τις ἐσῆλϑεν ἡμῖν 
“ 4 ΜΡ Ἀ ἢ νν 3 ΒΥ Δ Ν ες ΄, συσϊαλεῖσιν, ἄλλον εἶναι Τὸν εἰς Ἰοῦτο καιρὸν, ἡνίκα ἂν καὶ παῤῥησιάσασθαι 

γένοιτο ἐμφανὲς, ἀκοῦσαι τε καὶ εἰπεῖν καὶ τὸ μεῖζον καὶ κυριώτερον, οὐκ 
᾿ -» ,ὔ Ε “ 3 , “ φὉ ι Ν 

ἣν ἡμῖν προσδοκώμενον ἐς τοσοῦτον ἐληλαχέναι χολοφῶνα δεινῶν, τοὺς εἴ τι 
καὶ βούλοιντο δρᾷν εὐποροῦντας, ἐς ὅσον ἀφίκοντο, τὸ τοσαύτας ἀνοσίους 

δηλαδὴ πράξεις διενεργῆ ) λό ὕσω ῥηδ ἔγας᾽ καὶ τέλος εἰ ἡλαδὴ πράξεις διενεργῆσαι τῷ λόγῳ πρόσω ῥηϑθησομένας ς εἰς 
λαμπρὰν διαμάχην δογμάτων καταντῆσαι τῶν πατρικῶν ἐξ ἀνυπερβλήτου χα- 
κίας τῆς καϑϑ' ἡμῶν εἰ γὰρ τοῦϑ᾽ ὅλως ὑπογνοούμενον ἦν, οὐδὲ τηνικαῦτα 
« ι 3 τῳ δ ΄ “Ὁ Ν ᾽ Ν Ἁ ᾽ Ὁ ἊΨ , ΄ ἑαυτοὺς ἐπισχεῖν ἠδυνήθημεν ὧν, μὴ οὐχὶ τὴν αὐτῶν ἀπελέϊξαι κακόγοιαν, 

ΤΟΔῚ ΠΟΠΊΪΠοπῚ Αἰ] ογθηΐ., αἱ 11 ααὶϊ νἱάθραηϊ βοϊαηϊ, Ναπι Ρ]Εθοπιὶ ργαθοσοιραῖδπι 

ΒΟΒΕΠθιι8. οοπίγα Π{8]058 βαβρί Ομ θ5, οἱ ἃ] ογθοῖδπι ἰθηθραπὶ ἄν ουβιι8β ΠΟῸΒ., συπὶ 
ῬΓΔΘΒΘΡΕΪπι ΠΟΥΪ8. ΒΘ ΠΡΟ. ΓΘΡῸΒ βία 6 γ6 βο]θαΐ, φυθιηδαιηοάππι ἰΐθπι μος ἀϊοσθηιὶ οοπι- 
ΡοΓίαπι δβῖ. 

10. 1511 φυϊάφπι ἰϊα. ΝΌΡΙ5Β. δυΐθπιὶ υϊὰ ργαθίο τοοΐαπι οὐποίαπι ἰῃ Πὰς ΓΘ οοη- 
εἰσοῦὶῖ, ΓοίοοΡα ἀθαααπι ΠΟῺ 511. ΝΙΠΪΡα ΠῚ ΡΘΡΟΘ]]Δ ΠΟΡῚΒ ἱπορίπαῖο δυθπίι δοοια τ, 
ἰδηΐαπι ἰδ 46 5. [Δ πθᾶτη ν]ἀθη 8 ΟΠ ΓΒ ΟΠ 6 ΠῚ, οἵ ΡΟΡΌ τα δθο ἰηἢΠ δ πηαΐαπ,, 
απ] τάχ. οἱ ἰγρι ἀδιοηθπῃ ἰῃ[Ο] ΘΓ 1]6πι. Αἰχυὶΐ μαυα ορογίαἶββθὶ ΠῸ5 ἰΐὰ δαβοΐ, 
564 νἱγὴ]} [ΟΤ 6. ἈΠΐ ΠΊΟ τ βιβίθγθ ἀβάιθ δα δχίγθιηᾶθ ΘΓ Π]η86 ρα δ η ἰᾶτη, ἰδ] ΔΠ| 
Ῥοπὶ ορουὶβ οαιιβϑὰ γθχαῖοβ, δἰ Ἰδπβὶ ποῦ θπάαμι ἴογοὶ. Νϑιιοα8 ρΡαϊοὶ πη, 486 ἀθίποθρβ 
ἀϊοΐαγιβ. βαπὶ., ΔρΡΟΪΟρίαθ οβα ΘΟΠΒΟΡΙ ΘΓ: ποη Θηΐπὶ Πᾶ60 ἰϊὰ σΟΠ ΘΒΒΕ ΓΒ ΘΡᾶ ΠῚ, 8] 
ταΐῃΐ ἀρο]ορίδθ ἰαπίαπι [ΔΟΙΘηἀἃ 6 ΘΟΠΒΙ]Π πὶ Θβδθὶ : 56 ρα γᾶΠπὶ ΓΘΓ πὶ ὙΘΥ ΓΘ πὶ ΘΧΡΟΠΘΓΘ 
γο]αὶ. Οροτγιαϊδβοὶ ἰΐαααθ 1] πὶ ἃ ΠπΟΪ8 ἀθουγεὶ οαγβαμα, {απ αἀἰχὶ. 564 οηΐπι οορ [10 
ἀαδοάδηη ΠΟΡῚ5 18 ἐν πη! ἀδηι}05 ᾿ποία!ξ, Δ] ἃ ἔογθ ἰθπηραβ, οαπὶ οἱ ΠΟ] 16 ἀρΘΓΘ, 
οἱ δυάϊγθ, οἱ Ἰοχυὶ Ἰἰοογοῖ ; φαοάχψαθ πιαρὶβ ἱπιθγοβί, ἰαηΐατη Βα ρογυθηϊαγαπι τι] Ογπὶ 
γΊΟΪΘ πὶ ΠΟ ΘΧΡρΘΟΙΔ πηι ; ΠΘ0 ἰβίοβ 8 ψυϊᾷ ἢὰο ἰάοηθα β' ὶ οοοδβίοπθ ἄσϑιγθ ψβ]]θηΐ, 
δα ἱπιρία ἰατηθη δοῖὰ ργογάριαγοβ, Ζαλ]1α ἀθίποθρβ ἀϊοθπιιβ; ροβιγοιιοααθ δα πιδηΐ- 
[δβίδμι ἀορτηδίαγη ἃ ραι τί τι γα! ογ πὶ ΟρΡραΡ Πα ΟΠΘ ΠῚ, ΡΘΙ Βαμη πα ΠῚ 506118 ΔΎΘΓΒΙΙΒ 
ὯΟΒ ἀργυθηΐαγοβ. (θυ δὶ ἴ8}18. βυβρίοίο Ὁ]] αἴθ πιβ ΟΟΟυΡ Ιϑβθῖ., ΟΟΠ ΠΏΘΓΘ ΠῸΒ πΠ0 {0πῸ 
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χαὶ ὑπὲρ ἀληϑείας τλῆναι. σἂν ἐλευσόμενον᾽ ὅτι δὲ σαῦτα δ ἐλαίδος οὐκ 

ἣν, τῇ σφῶν ἐνεδώκαμεν ἀλογίστῳ μανίᾳ, οἵ καὶ τούτου λαβόμενοι ἑτέραν 

ἐτράποντο χἀν ταύτῃ χαλεσὰ ἐτεχνάσαντο χαπ αὐτοῦ καὶ μᾶλλον τοῦ ἐν 

ἀρχιερεῦσιν ἀγακλεοῦς, χαϑ'΄. οὗ καὶ τῆς κακίας ἣν ἢ ἀκρόπολις, χαὶ χαύ- 

σεις καὶ ἀϑετήδεις εἰργάσαντο, οὐ μετρίαις ἐπὶ διαβολαῖς εἰς αὐτὰ τοῦτον 

ἀπηνῶς συγωϑήσαντες; ἅἄφαξ ἐνδόγτα τῇ σφῶν ἀκαϑέχτῳ φορᾷ, λόγοις οἷς 

ἐδηλώσαμεν ὃν καὶ παρευϑὺς ἐξόριστον πεποιήκεσαν' καὶ τὸ δὴ τερατῶδες 

αὐτοὶ ταῦτα δραματουργῆσαι κατίσχυσαν , οἱ με5᾽ ἡμῶν ἄχρι τέλους δια- 

μεμεγηκότες, καὶ κοινώνοῦντες χαὶ τῇ ὑποϑέσει τὸ καταρχαὶς πάντων ἐπέκει- 

γα συγαράμενοι, ὧν οἱ μὲν ἔρωτι τῆς πατριαρχικῆς ἀρχῆς καὶ μεγαλειότη- 

τος χρατηθέντες, ἐπείπερ ἐκ τοῦ μεγάλην σπουδὴν ὑπὲρ τῆς ἐκχλησιαστιχῆς 

εἰσενέγκασϑαι πραγματαίας ἑτέρως μεῖαλυνθέντες, οὔμενουν καὶ τῆς ἄκρως 

ἐφιεμένης ἀξίας ἐντεῦϑεν ἐπέτυχον ὡς ἂν ἀλλοτρόσως ὑφέλωνται ταύτην 

τοῦ λαχόντος χανογιχῶς, ἑτέραις πρώην ῥαδιουργίαις χρησάμενοι, καὶ ὑπού- 

λως τὸν διὰ μέσου διηνυκότες καιρὸν, εἰς τὰς ὑπηγορευμένας τέλος σκαι- 

ουργίας δεδώκασιν ἑαυτούς οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ τὸν ὅμοιον διακείμενοι τρόπον, 

σχετικῶς τε τοῖς προῤῥηθ)εῖσι συνδούμενοι, χαὶ κατὰ τοῦ γόμιμον ὡς ἐλέχ- 

ϑη τὴν ἀρχιερατικὴν εἰληχότος τιμὴν κακίᾳ φερόμενοι, καὶ καϑ' ἡμῶν αὖ- 

ϑιις ὑπονοίαις ἀνυποστάτοις, ὡς κατὶ αὐτῶν δῆϑεν ἐργασαμένων τὸ σύμααν 

ὑποβολῆς ἐκ σαταγικῆς, ἐπεὶ χαιροῦ τοῦ ϑυμήρους ἐδράξαντο, τὰ διαληφ- 

θέντα πάντα γεγονέναι παρεσκευάσαντο, τοῖς ἀνακτόροις κραταιωϑδέντες" εἰ- 

πέρ τινες καὶ τὴν φίλην τοῖς φιλουμένοις ἀρχὴν κατεπειχθέντες ὀρέξασθαι, 

ἣν καὶ ὡς ἐν βραχεῖ παρέσχον καὶ ἐπεχύρωσαν, οὐ ψήφων ἀρχιερατικῶν δεη- 

ἀυϊάθῃηι. Ροϊα ββθπλαβ, ἀαομλΠ18. πλα]απὶ ᾿ρβοῦ απ ΠΊΘηΪΘΠΊ ΟΟΔΓΘΘΓΘΠΊΙΒ., οἱ 4αθη- 

᾿ροὶ ῥγοὸ νογιϊαῖϊθ θυθηΐϊαμπι ραίθγθιηιν : 50 «αΐα Ππᾶθο Βρθγᾶγθ ποὴ δγᾶΐϊ, {ΠΟ πὰ 668- 
ΒΙΠΔῸΒ ᾿ἰπβᾶη 0 ἔΓΟΥΪ : 4Ζαὶ οαρίαᾳ Οὐσοαβίοπθ ἃ]18πὶ νἱᾶπὶ ἱηργθϑδὶ, αἶγα τηδο ϊηαι βαηῖ 
Δάνθγβαβ ἰρβαπι ἴῃ ὈΥΪΠῚΐβ ἱπο! γΐαπι ρα ΓΙ ἀΡομἂπι, Παθ πὶ Βαχημηἶβ ὨΘααϊ ἴα 6 υἱγὶ 5 1π|- 

Ῥυβηαθαδηΐῖ ; οἵ πβιϊοηθϑ Ὧἃ6 θ᾽ οι ομ 5 (ΠΡγοσαπ) Ποραπὶ, πθὸ μηροῦ θ5. Θαπὶ οᾶ- 

Τὰ} 115. ΟΡ 6 6 Ρ ἀρροθαπὶ,, ααὶ βθηηθὶ οἴγθηὶ Π]Ογαπα νϑμθιηθηϊδθ ΟΡ ἃηῖθ αἰοίαβ 

Οδ588 οοϑϑογαῖ; Ζαθμ οἱ ἰοὺ δχίογγοπι ἰδοθν ηϊ. Ουοάᾳαθ πηοηβίγοβίιβ [αϊξ, ἀγαπᾶ 

Βοο 111} ρϑγᾶρϑγθ ὐοϊαθγαηὶ, αἱ πορίβοιπι μδοίθηιβ ἔπθγδηΐ, δὲ ἰγδοίαϊ αἱ ορθρᾶπι οοη- 
[δγθηΐθβ, ἃ Ἰη1{0 ΡΓὰΘ. οθίθυῖὶβ θαπὶ δαἀϊανογδηῖ; 4111 φυϊάθπι ραϊγ το μ} 15 ἀοπηϊπᾶ-- 

τἰομἶβ. Δ ρ]  υἀἸπβαιιθ ουρ αὶ, αυΐα οαπὶ ΡγΟρίου τπᾶρπαμη ἃ 58 βίπἀϊατα ἱπ Θοο] βἰα- 
βίϊοα τ᾿γαοίδιοπθ ᾿πηρΘηβαπλ ΔΙΏΡ] 1 ΕΠ οδι} [αἰββθηΐ,, ποη πὶ ἰδιηθη βαμημηᾶ 4αᾶπὶ αἰδοία- 
Βαηὶ αἰρηίταία ρου οραπὶ. Ηἰ νἱἀθ]ϊοθῖ, αἱ 110 πιοᾶο θᾶπη δα ρογθηΐ ΘΔ ΠΟηΪΟ6 ρΟββι ἀϑηϊὶ, 

4}}18. δηΐθα ἔγαιά θιι5. τὶ, δὲ βιιθ 4016. ἱπιθυϊθοίατη ἰθηριβ ἰγδηβίρθηΐθθ, ἀἰοιἰβ ἀθηλαπὶ 
ἱπηργΟὈ ἰ !θ8. βοηθοὶ ἀθάϊἀθγαπὶ. ΑἸ γθΡῸ ἄθᾷαθ ἃ ργδράϊοιϊ οαϊο ἱπηθαιϊ, οἱ οοπίγα 
Ἰορτπιο, αἱ ἀἰχίπηιβ, ῬΟπ 0411 ΠΟΠΟΥΘ ογπαίαπι,, τρδ] ἴα ἴὰα ἱμνθῃθηϊθβθ, οἱ οοηΐγα 

ὯΟ5 4ΌΟΠῺΘ δ ταν 581}18. ἐπ ρ ]8ὶ βαβρὶ οἱ ΟΠ 5, «αδδὶ ΠΟβι 16 ἴῃ 608 ἈΡΘΓΟΙΊΙΒ; 88- 
ἴδηΐοο ῬΓΌΓϑ8 ἱπηρα δι, οαρίο ἰγὰθ δῇημπαθηαθ ἰθῃιρογθ, ργδθάϊοία ομγηΐα ρδιγᾶγο 
φἀργαϑαὶ βαηΐ, ΓΟΡᾺΪ ἰάγογο ΤΌΡΟΓΑΙΪ ; βἰαυϊάθπγ χαϊάαπι ἃ ἀγα αι θα8 ἀΪ-- 

Βηϊιαίομι βιυἀϊοβθ Ἔχ θοθαηΐ,, ααᾶπὶ οἱ βᾶι]ο Ῥβοβὲ ργδθραθγαηὶ οἱ οοπβνιηδγυηῖ » 

οοἂ, ζν 41, ἢ, 



οοᾷ, {. 49, ἃ, 

0Ψ ΘΕΟΒΟΙΙ ΜΕΤΟΘΗΙ͂ΤΑΕ 

, . » φ , ,ὕ ᾿ , “ ᾿ 
θέντες, οὐ τῶν ἐπὶ τούτῳ νενομισμένων τινὸς, οὐ χανονικῆς Δεσμοδϑεσίας, 

ϑ 4 Ἁ " 

οὐ διαγνώσεως, ἀλλ᾽ αὐτοτελεσταὶ σχεδιασϑέντες αὐτοὶ, καὶ τούτων ἀντὶ 

πάντων ἀρκέσαντες. 
Ἁ 5 Ἁ "“ 

οα΄. Ὡς γὰρ ἐκωνευχὼς τέλεον ἐγνωρίσϑη ὁ “«σροαναχϑεὶς λόγοις τοῖς 
» ψν 5. , -“ “ἢ 

τρανωθεῖσιν ἐπὶ ϑρόνου τοῦ πατριαρχικχοῦ, τὸ προμεμελετημένον σφίσιν ἀνύε- 
ται, καὶ ὁ ἐκ μιχροῦ παρεσχευασμένος ὡς ἐδηλώϑη τὸ τῆς οἰκείας σπουδῆς 

7, ’ ’ὔ λαμβάνει κατάντημα, ὁ Κύπριος δηλαδὴ, καὶ τὸν ῥηθέντα θρόνον ἁρπάξει, 
-“ ’ "“Ἅ. 

κανογιχῆς ἁπάσης ἐχτὸς παραδόσεως, μή τινος παῤῥησιασαμένης ὁπωσοῦν ἷε- 

ρατικῆς συμφωνίας, ἀλλὰ τὸ πᾶν ἀπερικαλύπτως ἐπὶ τούτῳ κατορϑωσάσης 
᾿ ,ὶ “Ὁ “ἢᾶΣ, "»ε 

δυνάμεως καὶ θελήσεως κοσμικῆς Ἰῶν αὐτῷ φιλίως διακειμένων, ὡς Ἀέλεχται" 

καὶ ἡ σκῆψις ἐπὶ τούτοις ὡς εὐωρεσὴς τὸ μή τινα καϑαρὸν εἶναι τῶν πα- 
, 5 , 9 , ΄,ὔ “ Ὃ δ ἡ ἃ ᾿ - ΕῚ “- 

ρευρημένων ἀρχιερέων, ἀλλὰ πάντας μιανϑῆναι τῷ ἐφ᾽ ἑγώσει τῶν ἐκκλησιῶν 
΄ ᾿ν οἷν τ δ δ. “« δ ἕ' Ν 3 Ὁ " πραχκτέῳ, μεϑ' ὧν οὗτος καϑ' ἑκάστην κοιγωνῶν διετέλει, καὶ παρ᾽ ὧν ἄχρι 

- 4 ἃὦὸοὃ» ες» "ἃ ε 5 “ τ ᾿ , - 
τῆς πρὸ ἐχείγης ἡμέρας, καϑ' ἣν ἡ εἰς ταῦτα μεταβολὴ τὸν συνήϑη «πᾶσι 

᾿ἤ ε Ν ς , Ρ ς “Δ , ΄ “ Η , Ἀ » 
χριστωνύμοις ἀγιασμον ὑπεδέχετο ὡς ἂν μὴ τοι [εξ καλῶς εἰληφέγαι τὸ Ἴης 
5 ’ " ͵ Υ; 4 Ἁ . ᾿Ὶ Ἀ 7 Χ “ 

ἀρχιερωσύνης ἀξίωμα δείξειεν οὕτω λαβὼν, ἀλλὰ καὶ πάντας τοὺς τοῦτο 

ϑεοφιλῶς ἐμπειστευμένους κατὰ ϑεσμοὺς χαὶ τάξεις οὗς ἴσασιν οἱ ϑεοῦ 

φόβον ἔχογϊες ἐϊκείμενον Ἵ ψυχῇ, ὡς βδελυκχ]οὺς καὶ πλήρεις ἀσεβείας ἀπώ- 
σηται παρὸ χαὶ μικρὸν οἷονεί πως ἐνταῦθα νύττομαι παραϑεῖναι τοῦ τρόπου 

τοῦ ἀνδρὸς εἰς παράστασιν, μὴ τοῦτο σχοπὸν ἔχων, ὅτι μὴ τὸ τῶν περὶ ὧν 
ε ’ ε Ψῳ Ἀ ᾿ ,ὔ Ἂν 7 ,ὔ Ἁ Ἂ τὰ ͵ 

ὁ λόγος ἁπλοῦν καὶ ἀποίκιλον, χαὶ καϑόσον δέον συντομοεπὲς εἰς ἀφήγη- 
ὸ 37 δὲ “" ῖδ ΄, οἷ Α ΕῚ “ 7, Ἀ Ν δὲ ᾿ 

σιν ἄλλοις δὲ εὖ οἶδα μελησει τὰ περὶ αὐτοῦ «σλατικωτέερον᾽ καὶ δὴ καὶ 

μα ΘρΙΒοορ ] 5. 50 Π[Π 0 }}8 Τορ ι5.., ΠΟΠ ἸΘρΊ πιὸ δα ἰᾳ ἴα γθ, ΠΟῚ οαποηΐοὶβ τοσὰ- 
115, ΠΟ ΒΟΡΌΪΠΙΟ, 5684 ᾿ρ81 ΒΆ 110 1ΠῚ ΠῚ αἴογ 65. [Δ 011, δοίαχη ργοργίατα ἰπβίαν. ΟΠ ηἰ πὶ 
Πα ΡΘηἰ68. 

11. διαϊϊπι ἂὸ ἰρίταν Ἰπποίαϊξ Βα ρΓΘπ πη βρί γἰ απ οἰ Παββα θαμὰ ααΐ ργδθαϊοίϊα γὰ- 

ἴἴομθ ἴῃ ῬαἰγίαγοΠ ] θὰ βοάθπι ἔπϑγαὶ τοροβιίυβ, τηθαϊίαΐα βὰὰ ἴῃ ΓΘπὰ οοηΐδνΡπηϊ ; οἱ 

41 Ρᾶμ]ο ἃηΐθ 86 οοιῃραγανθγαΐ, αἱ οβίθηβαγη ἔαὶξ., δἰ! σὰ] ποῖ ΘΟΠβϑαυΐ αν ; 
ΟΥρυῖαβ ἱπφαδπη ργδθαϊοίδιη βϑάθπι γε ρὶΐ,, οχίγᾶ ΟΠΊΠΘΠῚ ΟὩΠΟΠΙ πὶ ἐγ ΠΠΟΠΘ ΠῚ, 
ΠΌ]Π1Ὸ συμ ΠΠΡΘΓῸ βδοθγοίδ]! βυΠγαρὶο, 564 τηδηϊοϑίθ οὐηπὶα ΡῈ νἱπὶ οἱ βου] ΡΘΠῚ 
ΠΟΡατα γο]απίαϊθμη αὶ οἰάθηι ἀθυϊηοι αἰδοῖα θγαηϊ, αἰ αἰχίπιιβ. ΡῬγαθίθχίιβ ἀαςθην 

510 Δ ΠῚ 5Β8Π68 ΒρΘΟΙΟβα5 ἔα], αυΐα ΠΘΙΟ 50} Π1σοὲ ἔὰπὸ ρΓΘβθη πὶ ΟΡ ΒΟΟρΟΡι ΠῚ, ΡΌΓῈΒ 
οββοῖ, 564 οὔηπθ8 110 πηϊοηΐβ ΟροῦΘ οΟΠἰ πα πα : Ταϊθαβ ἰάπηθη μἴο Ουργίιβ φυοιϊθ 
σΟΠηπλἸοαγθραΐὶ δὲ Ἰη θυ πθγὰϊ ἀβααθ δ ργαθβθπίθπι αἴθιη, (πὸ Πᾶθο τουπὶ πχαΐαι!ο 
οοπϑβιιθίαμη. Οὔ βι]8 8. ΘΌΠΟΙΒ. βαποιαἴθπι τοβιϊταϊς, ἘῸ φαοα 5 φαϊάθηα πορ θθπα ροη- 
Ἐ{ΠοΆ] 6 πὶ ἀἰρηϊαΐθπι Δοοθρουῖξ, ἀθηχοπβίγαϊ δοοὶ ρίθηαϊ τηοάτιβ: παρα οἱ 81105 ΟΠΊΠ68., 
«αἱ 1Π]Πὰπὰ ΓΘ] ρΊοβθ βυβοθρογαηΐ ἰαχία 1668 οἵ ογάϊποβ ποίοβ Ποὶ {ἰππογαιβ., οθιι ρΓῸ- 
ἴλπο8 οἱ ἱπηρίθίαϊβ θ]6πὸ5. θχραλῖε, Οπαρτγορίον Δ] υδηΐατη παπο ἀΡΡΘῸ ἃ ΘΧροπθῃ- 
ἄο8. ΡαΒ]οΘ Ποπη  πἶβ πλου 65; πα πη πὶ ᾿ΐο ΠΟΠ οδί βοοραβ, αυΐα δά ργοροβίϊαπι πο- 
Βίγαπι αυοά αἰτποῖ, ποη βαηὶ Ἠὶ 5815. 5᾽ ΠΡ] 1065. οἱ βἰπθ ναγίοιαϊθ, υἱὐ ροββίπι ρᾶμοίβ 
ὙΘΓΡΙΒ. ΠΑΡΓΑΤῚ : 56 4}}}8 ποπ Δα ἰϊο ουΓᾶθ [ὉΓΘ, ΓῸ8 δἰτι5 1αϊἱα8 Θχρ! οᾶγο : ἱπημπιο ἰᾶΠι 
ὁυγᾶθ αἰ ἀΡΌΙΙΓΟΡ βαϊξ, χαΐθιβ ἀθηναπι ἱπποιαογίηϊ, ἰθιηρονὶβ θοποῆςιο ργαθίθγ Ἔσρθτ 
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ἨΙΘΤΟΒΚΙΑΒΕ ΒΟΘΜΑΤΙΟΛΕ ΠΕΡᾺ 1. οὅ 

ἐμέλησεν οἶμαι, οἷς μόλις ἐϊεῖόνει καταφανῆ, καὶ εὖ ποιῶν ὁ χρόνος ἔδειξε 

παρὰ τὴν ὑπόληψιν! πλὴν κἀμοὶ ῥητέον ἄρτι τὸ ῥηθῆναι διερεθίζον μὲ τῶν 
προκειμένων εἰς τὸ λέγειν καὶ τοῦτο μὴ ἀφιστάμενον. 

οβ΄. Τῆς ἐπὶ τῇ «πρὸς σύμβασιν τῶν ἐκκλησιῶν ἐρ[ασίᾳ «ποικιλοτρόσως 
ἐνσκευασθείσης πολυσχιδοῦς ταραχῆς, ἑτέρα τις προαρτύεται παρὰ τῶν ὑπὲρ 
τοῦ ἐν πατριάρχαις ἀοιδίμου ᾿Λρσενίου τοῦ πάνυ, τὸ χλέος οὗ πολὺ χαὶ ὃ 

ζλος περίπυστος, ἑλομένων ἐπαγωνίσασϑαι λόγοις οἷς ἡ περὶ αὐτοῦ περι- 
λάληϊος φήμη πανταχόσε παρέδωκε' τούτων ἡ πρὸς τὸν προδι»Πελμένον Ἴω- 
σὴφ καὶ τοῦς αὐτοῦ. ἔγστασις καὶ διαφορὰ τὸν πατριαρχικὸν ϑρόνον εἰληφό- 
τὰ μετὰ τὸν ππολυΐμνητον ἀρχυϑύτην ᾿Αρσένιον τοῖς ζῶσιν ἔτι συναριϑμού- 
μένον, τὴν ὕστεραν ἔριν ἐπλεόγασε καὶ ἐπεύξησε' ζήλῳ γὰρ τῷ πρὸς αὐτοὺς 
οὐκ ὀλίγον μέρος τοῦ λαοῦ ἰδιωσαμένους, καὶ οἱ τοῦ ᾿Ιωσὴφ οὗτοι διεγερ- 
Δϑέντες τῆς προβάσης τῶν ἐκκλησιῶν ὑποϑέσεως δράττονται, καὶ ταύτῃ χρα- 
ταιότερον ἐπιτίϑενται τὸ λαῶδες ὑποσπάσαι καὶ αὐτοὶ φιλονεικοῦντες «“λῆ- 
ϑοὸς πρὸς ἑαυτούς, ἢ καί τι τό γε δεύτερον ἐξ αὐτῶν μέρος ἰδιοποιήσασθαι 
σπεύδοντες, τῶν προδηλωθέντων καὶ “ρὸς τοῦτο χεχινημέγων ὁλοσχερῶς, ὡς 
ἑκατέρους ἐρίζειν τῇ καὶ πρὸς ταῦτα σφοδρότητι καὶ ὁρμῇ, ὁποῖοι ἂν φα- 
νεῖεν τοὺς ἑτέρους ὑπερελάσαντες" Γίνονται Γοῦν ἀμφότερα μέρη τῇ μὲν καθ᾽ 
ἡμῶν ὡς τὴν εἰρήγην διωξάντων ἐγαντιώσει συντρέχοντα, τῇ δὲ πρὸς ἀλλή- 
λους διενέξει διαφερόμενα' ὡς οὖν οὕτω τῶν πραγμάτων αὐτοῖς περιενεχθέν- 
των οἱ μὲν τοῦ ᾿Ιωσὴφ ἐγκρατεῖς Γεϊογότες τῆς τῶν πνευματικῶν ὁλιχῆς ἐξ- 
ουσίας, καὶ πᾶν τὸ σφίσι καταϑύμιον «ερατώσαντες ταχέως παρήλϑοσαν' 

οἰδι!οηθηλ οβίθηβαθ. Αἰϊδημθη δὲ ΘρῸ θαΐθητιβ ἀϊοᾶπι, αιιδίθπιιβ γὴ6 ΓῸ8 ργᾶθβθηβ δα ἀἰ- 
οσηἀαπι Οχὶϊπηα]αῖ., οἱ ααδίθηιβ ἃ ῬγΓΟροβίιο πὸη Δ] θη 5. 

12. γαγῖδθ παΐο ρου τυ ραϊϊομὶ, ψαδθ Οὔ ΘοΟ]6βίγιιπὶ Θοπἰ ἀρ ηἀἀΡαπι ἱγδοιαἴ πὶ Θ0Π- 
Παῖα δὲ, 8Π1ὰ Ῥγδθοθββουαῖ, διοίου 15. 1118 χαΐ ᾿ποΙγ1] ρα  Γάρομαθ ΑὙβθη,, β]ουία οἱ 
Ζ610 Ῥγδοϑιπι18, ραγίθβ ἀθίεπαθπαβ ΒΒΟΘρΡΟΓΔηΐ, ΟὉ 688 Οδυβα5,, 485 [Δ Π)ὰ ΘΟ ΘὈΓΙ5 
Π|8 ΠΟΘΌΠΙ υδαθανθυβαβ. ραϊοίδοϊις. Ἠογαπι οοηΐγα τηρηπογαίαπι ἃ πΟΡΪ8 Ἰοβθρῆστη 
Δάγθγϑαιίο οἱ οοπίθηϊο, ααϊα ραιγι ἀρ ομΔ] 6 βϑᾶθια ΟΟΟαράᾶγθναὶ ροβὶ ᾿δυ αι 1551 ΠῚ ΠῚ 
Ῥοηιῆοοπι Αγβοπίαπι π᾿ Υἱνὶβ άπ. ἀδροθηΐθῃι ; 1Π1ἃ ᾿παπ8πι ΡΟ Αῖο μᾶπο ροβίο- 
ΤΙΟΓΘἢ. ΔΙΊ ΡΠΠοαν: δὲ ἃαχῖς. ΑΘπι.] ἰΙοπ 6. Θηΐπὶ δάγδυβιβ 1105, 4] πο πηοαϊοαιη ρο- 
ΡΠ Ῥᾶνίθπι 8101 υἱπάϊοανθγδηΐ, Ηἱ ΤΟβθρηὶ ἀάβθοαθ οοποίται!, ἀηβαπη ὩΡΓΙρΡίαηΐ οχ ργο- 
ΒΡΘαἴθηΐθ ΘΟ ΘΒ! ΓΤ πϑροϊΐο, ἰάθοχαδ δηϊχῖαβ ηἰϊζαηΐαν ἴαγθαβ αα 56 Ρογίγαμθγθ, ἱρβὶ 
4αοχαθ ρΟρυΪγ8 ἀαγὰθ οαρὶαϊ, οἱ ἐχ 8 ραγίθῃ 5ι0ὶ δΔαϊαησαηΐϊ, 405 αἰχίηγιιβ ἰδ πὶ 
ὉΠΔΏΪΠΟ ΘΟΠΙΠΊΟΪΟΒ, ἴΐὰ αἱ ὈΓΡΙΠΊ. 6 ἱπΓΡαΓΘηϊα" σγανὶ οὐπὶ ἱπηροία ἃς ψνϑμοπηθηϊία, 
αἱ ἸΠΥΪΟΘΠᾺ , Φαϊουμη 16 ἀθπλμπὶ Θββθηΐ, βαρθράγθηΐ, ΕἸαπὶ ἰρίταν ἀγηθᾶθ Πὰ6 Ρᾶτγίθβ σοη- 
γᾷ ΠΟῸΒ. αυϊάθπι ρᾷοῖβ βι μά ο805, οΟποοΡάθβ ; πταΐϊαα νΘΡῸ ἱπίθν 86 οοπϊθηϊίοπο, δάπαο 
ἀἰβοογάθβ. Ηογαπι ἃ 856 γθθαβ μα θΘη Ρ5, ΙΟβθρμὶ δά βθοϊδθ ΓΟΓΠὶ ΟΠΙΪ ΠῚ Βρ γἴὰ- 

1) Αὐβθηΐπμη ἸΘρῚ Εἰ πη πὶ βαίτἀγομδπ ἰπΐψαθ ρταάπ βὰο ἀρίθοοταὶ ἩΠΟΠΔΒοΙ ἱπ1ρΡ.. δἰψα6 υἱγθηὶ [058- 
θη) ΒΒ πιθγαΐ. ἩΐῃΟ ἴπ ΘΟΟΙ 6518 θυ Ζϑη ]ηὰ ΒΟ ἰβπια οἱ ΘΟμ ΘΠΙΪΟ ΑΥ̓ΞΘΠΙ Δ ΠΟΡ ΠῚ ΘΕΠῚ ΤΟΒΘΡ Ν ΔηΪ5 ; {18 ΠῚ 
ὉΡ Θδυβ8 πὶ ΒΟΥ ρδὶὲ ΜΙΘΙ ΠΟ 18 ΠΠΟΠΔΟ 15 ΟρΡΟΒΟΌΪ πὶ ῥδοϊ ἤοιπὶ ἃ ΠΟΡῚΒ δα τη] δουρὶ. νοὶ. Τ΄ ΠῚ; Πρ 48 ἈΠῸ ἸΟΠΔΠΠ65 ΟἸ 485 ἘΡΗΘδὶ πηθ ΌΡΟΙ ἴα, οαΐα5 πος {πάθη οχοογρία ἀθαϊηγις ἰπ ΒΡ ΟΙ]Ποσ Ϊ τοι. τΟμηο ΥἹ. 
Ῥγδοῦ, Ξ 

οοὐ ἢ, 42. ". 



οοά, { 43, ἃ. 
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παρὰ τοῦτο γὰρ καὶ ἐχλήϑησαν τοῖς ὡς ἐῤῥέϑη δυναμένοις τὰ μέϊιστα' μέλ- 

λον δὲ τοῦ λοιποῦ ἦν εἰς τοῦτο καὶ προσδοχώμενον, τοὺς ᾿Αρσενίου τοῦ τὴν 
πατριαρχικὴν ἀξίαν περιβοήτου ἐλεύσεσθαι, καὶ τὸ ὅλως παρεισαχθᾶναι Τοὺς 
προλεχϑέντας ἀπαναινομένους καὶ δυσισανασχετοῦντας ἐπιειχῶς, ἅτε σφίσιν 

ἀποβλήτους πάνταπασιν' τό τε πλῆθος ῥέπον ἦν αὐτοῖς κομιδὴ καὶ προσχείμε- 
νον" καὶ τοῖς ἰσχύουσιν ἄλλως τὰ τοιαῦτα «προῳχονόμηται, καὶ ὡς ἐκ μα- 
χροῦ μεμελέτηται, οὕτω δὴ καὶ ηὐτρέπισται" καὶ ὁ Κύπριος εἷς ὧν ἐξ αὐ- 
τῶν τὸ ὑπεροχιχὸν ἀξίωμα σφετερίζεται. 

ογ΄. Τί γίνεται; καὶ τί τερατουργεῖται ; γελοῖον ἐν οὐ “πσαιχτοῖς" «σλὴν 
τοῦτο καλῶς ἔχον, ὅτι τῆς τοῦ ἀνδρὸς δυστροπίας στήλη τις χαὶ θρίαμβος, 

ἐχρημάτισεν' ἕγα ἑαυτὸν οὗτος αὐθημερὸν ἀνασλάττει τῶν τῆς μοίρας ᾽Αρ- 
σενίου τοῦ ἐν πατριάρχαις περιφανοῦς, κἀπὶ τοῦ πατριαρχικοῦ κάθηται θρό- 

νου" ὡσεὶ τοιοῦτος εἶναι κηρυκευόμενος, τοὺς πολλοὺς ἐντεῦϑεν ἑαυτῷ ἐφελ- 

χύσαι, Ἰῷ φενακίσαι οἰόμενος" ὡς κοινωνίαν στέργων τὴν μεθ᾽ ἡμῶν ἄχρι τῆς 
ἐς τὰ παρόντα Ἰῶν πραϊμάτων μέϊαβολῆς, καὶ τῶν τῆς μερίδος τοῦ πατριαρ- 

χεύσαντος ᾿Ιωσὴφ ἐπὶ τῆς πνευματικῆς πάντων ἡϊεμονίας ἀφικομένων, τῇ τού- 
των συμμορίᾳ ἑαυτὸν εἶναι συνειλεγμένον ἐδείκνυε, καὶ ταύτην καϑεστάναι 
τὴν αὐτῷ φίλην καὶ ἀσπαστὴν ἀνηγόρευε᾽ συνδιατεϑείς ἐπὶ πᾶσι σφίσι τοῖς 
δόξασιν, ἡνίκα καὶ τοὺς τοῦ ἑτέρου μέρους τούτοις ἀντιβαίνοντας, ὡς δὲ- 

δηήλωϊαι, πρὸς Τινὰς τῶν συνήθων ἡρέμα κακίζων, καὶ μὴ ἀποδεχόμενος χατ- 

εφαίνεϊο" οὕτω Ἴοῦ καιροῦ πάλιν ἐπισαγἼος καθ᾽ ὃν καὶ Ὑόδε Ἰὸ μέρος ἀναμ- 

φιλέχτως τῆς ἐχχλησίας ἡγεμονεύσειν ἣν προδοχήσιμον, ἀφορίσας ἑαυτόν ἐχεί- 

νων, ὡς τις τουτωνὶ προηγὸς, τὴν τοιαύτην ἡγεμονίαν κομίζεται" καὶ ὡς μετὶ 

ΤΠ᾽ὰπι ῬΟΙ ΕἾ, οἱ τοιϊα8 νοῦ σομηροῖοβ ἔδοιΐ, βίαι πὶ 'π βοθπὰ δάθγαηϊ; Ὁ 1ἃ ϑηΐπ ἃ 
118 θυοοδὶϊ πθραηΐϊ,, ααὶΐ ρ] ασίπγαμα αἱ ἀἰϊοίαπη οδὲ ροϊογαηΐ. Ὑϑυαμηδηηθη {αἰ Γτ δΡαὶ 
4υοά οχρθοίαθαϊαν, πΠοιρθ τξ ΟΘΙΘΌΡΙ8Β. οἰΐαπι ραϊγρομᾶθ ΑΓΒ δάβθοϊαθ δανθηϊ-- 
τοηῖ ; οἵ οπηηΐηο ᾿ΐ ἴᾶπ Δοοοββθγδηΐ ΓΟΡΟΡ Δ Πΐ65. ΔΘΡΤΘΩῸΘ ἔδγθηΐθβ οθὰὶ ἃ 11}15 ῬΓΟΥΒῸΒ 

γοίθοι!. Ῥ]6 5. ἱπβαρον 18. να] ᾶθ ἔάνθθαϊ δ παθγθθαίααθ. Αἰχαθ μᾶθο ἃ] απ 46 ἴᾶπὶ [α6- 
ῥαηΐ ἃ ροΐθημ θυ ργδθραγαῖα, οἱ αὐ ἰατηάϊα δχοορίἰαΐα, ἰὰ οἰΐαπῃ σθοῖθ ογαϊπαῖα. 510 

ΟΥρυῖαβ οχ ἰδ ὉΠῸ5 ΒῸΡΓΟΠΊΔΠῚ 5101 ἀἰσηϊαΐοηι νἱηαϊοαΐ. 
13. Ουἱά ἰη46 σοηβθαυϊ αν φαϊάνο μηϊγαπα Ὁ Εἰ ἀϊσα] απ βο ]ΠἸοοὶ ἰῃ Τα βορὰ,  οναπία- 

γήθη ποὺ ὈΘΏΘ 856 μᾶθοῖ, χιοα πῖηο Αἰ ΠΆπηαιΐο φαδοάδηι Θχτξ οἱ ρα] θα οβίθηβίο Πυΐ 566 
Ποτηϊηἶβ ἱπηργ ΟὈ [α115. ΠΊΟ ὑπιιπὶ 86 θοάθιῃ ἀϊθ 46 Αγβθηΐὶ ΠΟΙ ΠΙββί πὶ ρα γί γομδ6 ραγ ΡῈ 
Β' 2], οἱ ῬαΙΡΙ ΡΟ ΠΑ ]6Πι Οοοιραὶ βθάθμ, 510. ἴρ86 ργοοϊπιδῖιβ πη] 1058 δ 588. ΡΟ! ]ΠΠΟΘΓΘ 
ΡΟ ἔγαχάθῃι ΓαϊῸ5: ΘΟ ΠῚ ΠΠΙΟΠ ΘΠ ΠΟ ΒΟΌγ Βα 6. δα ῬΡΔΘΒΘηΪΘΠΊ ΓΟΡῚΠΊ ΘΟΠνογβῖο- 
ΠΘΠῚ ΒΘΡΥΔΠΒ: ἀοἰηΠ66 Ὑ6ΓῸ ραγίθβ Ιοβθρἢὶ ραϊγί ἀρ οὰθ. ΒΘ 6 η8, Ροβίυδπι ΓῸΒ ΟΠΊΠΘΒ 
ΒΡ᾿ ΓΙ 8165. δὰ οὰπιὶ ἀθυθπογαηὶ, Πυΐὰβ Φαοα6 βοοίθιαιὶ Δ ΠΔΘΓΌΓΟ 56 ἀθιποηβίγδη8, 8ἰ- 
Βα Πᾶπο 6586 δΓαΐδπι Ορίαἰ ΠῚ 416 ὈΡδραἰοὰἢ8, οαποι 546. ΠΠ]ΠΟῦαπι νο] απ! Ρυ18 ἃπ- 
ΠΌΘΠΒ : ἀαπὶ ἱπίουϊ πὶ ΠΟΠΠ]105 4 6 σΟΠίΓαυ δ ρα }5 1115 δἀνθγβαηίοθ, δρυὰ δ]1- 

4105 ἔμ ΠΡ 5. 5.105 Βθογοῖο ἱπηριΌΡαγοὶ Π66 ΤΘΟΙρογο νἱἀογοίαν. 810. ὁοοαβίοπθ ᾿ἰο ρα Πα 

ΟὈΪαϊα., απ ἃ πᾶ σαοζαθ ρᾶγίθ ρυϊποϊ ραίππη δου] δία βἰπο ἀπαθίο οοοαραίαπι ἰτὶ 

ΘΧΡΘΟϊΑΓΘΙΌΡ ἢ Βοπιθὶ ἃ 1118. ΒΘρᾶγ 8, ἰαπη]αδπι ΠΟΙ μὰ δηϊοβίσῃδη8 ἰδηῖαπι ΒΌΠΟ 
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. ἐκείνων, οὕτω δὰ χαὶ μετά τινων ὀλίγων χυδαίων πάνυ, καὶ τῶν πολλῶν 

τούτου δῆτα τοῦ καταλόγου δώροις καϑυπαχϑέντων καὶ φιμῶν ὑσοσχέσισι 

τῶν χρειπτόγων χαὶ μειζόνων, μετὰ τοῦ καϑολικοῦ στίχους ἀποφυγόντων τὰ 

τῆς ἐχχλησίας ; αὖθις μὐρίσδεται ἀλλοιῶν, τοὺς μεϑ᾽ ὧν ὑπῆρχεν ἀεὶ χοινω- 

γῶν εἰς κοιϑψωνίαν ὡς ἀκοινωνήτους ἀνέδην ἐπὶ ἐκκλησίας δεχόμενος" οὕτω ὯΝ 

μὴ μόνον τὰ καὶ ἡμᾶς διαβάλλων. χαϑ' ὧν αὶ πᾶσα σπουδὴ, ἀλλὰ καὶ ἃ 

ὀὶΐ τοῦ Ἰωσὴφ, ἢ μᾶλλον αὐτὸς σὺν ἐκείνοις εἰργάσαντο “παροωτία χρίνων 

φὸ παράπαν καὶ ἀπαράδεχτα: πρῶτοι καὶ γὰρ οὗτοι σὺν αὐτῷ τὰ τῆς κοινω- 

γίας ταύτης ἐτερατεύσαντο" ςτα πϑῆς γοέκι γος γοῦν σοιουτρόπως κατὰ τοὺς 
5 

ἀδομέγους χαμαιλέογϊας. καὶ συσχημαϊιζεέϊαι, ποϊὲ μὲν Ἰοῦτο, ποϊὲ δ᾽ ἐχεῖνο 

γινόμενος" πλὴν τελευταίαν ταύτην ἀλλοιοῦται ἀλλοίωσιν ἐπὶ τῇ εἰς τὸν πα- 

φριαρχικὸν ϑρόνον ἀγαγωγῇ. 

οδ΄. Καὶ ἵν᾽ ἐφεξῆς ὁ λόϊ[ος προίοι, τοῦ λοιπσοῦ ἣν τυραννικώτερον χρώ- 

μενος τῇ ἀρχῇ" ὃν γὰρ τρόπον εἰς αὐτὴν προελήλυϑε, τὸν αὐτὸν καὶ διέπειν 

τὰ καὶὶ αὐτὴν παρατάττεται, τὸ γαλήνιον μόνῳ τῷ δηλωϑέντι μέρ μιϑ 

κὺ , 
οὗ αὐτὸς ἑαυτὸν ἀπεκλήρωσε προσεσιτεχνώμενος, εἴπσως δυνηϑείη τοὺς ἀπο- 

7 ͵ ε ͵ὔ ι δ 5 ἊΨ »" να δ ᾽δ 9 Ἁ 

φυγόντας τούτων ὑποποιήσασϑαι, καὶ δι᾿ αὐτῶν τὰ δημώδη “λήϑη., καὶ 
Ν ὔ “3 ν ͵ » ς: ἡ “7 ε , ᾿ - 

σοὺς λαοὺς ἄλλως δὲ μὴ τινὰ των ἀπάντων ἀνήσειν ἑτοιμαζόμενος, μὴ τῶν 

} χῷ Ἵ σμῷ., μὴ τῶν ἱ ) οἵῳ δὴ τινι, ἀλλὰ πάνγ- ἀρχιερατικῷ σεμγυνομένων βωσμῷ, μὴ τῶν ἱερατιχῷ οἵῳ δή τίνι, πάν 
᾽ὔ ͵ 

σας προέσϑαι χαὶ ἀφανίσειν, καὶ πρὸς τούτοις νόμους χαὶ κανόνας τοὺς ἷε- 
Ἀ ε 7 ΄ 7 5 ’ 5 “Ὁ ς ϑέ κα 

ροὺς, ὡς πάντα τοιουτώδη κατάλογον οἰκείους ἐκ τῶν ῥηθέντων αὐτὸς πλα- 

στουργήσειε, τὸ ἐκ δυναστείας ἴδιον ἐντεῦϑεν συστήσασϑαι μηχανώμενος" οὔ- 
Ν "Ὁ" Ὁ. ’ὔ 4“ ΕῚ "οὖ , ε ᾿ ᾽ 

μένουν τὸ σφῶν ὅλως περιποιούμενος, εἰ [ε ἐκεῖνα τελέσας, ὡς πρόϊεϑύμητο 

ῬΥΪποϊραΐπμι οὈιϊποὶ. Αἰααθ αἴ οαπὶ 11115, ᾿ΐα οἰϊαπη οαπὶ ᾿οὶβ ΔΙΠΦαοὶ Ρ]6 6118, τηὰ]- 
τἰβααθ ἀρ δου δι ἀβίίοο ὨυπθΡο ἀομπαίϊνο οαρ 8, οἱ ΠΟΠΟΓ ΠῚ ΠΊΘ]]ΟΓῚΠῚ ΠΊΔΙ ΟΡ ἈΠΊΑΘ 

ῬΓΟΠΆΙ ΒΒ ΟΠ ΡΒ. 115 υἱἀο] σοὶ φαΐ οασ σαἰ ΠΟ] οΟ ππαη!ρ]ο0 ἃ ῬΓΔΘβΘμ 8 ΘΟ] ββίαθ βίαϊα 

ῬΘΟΘββογδηΐ ; ΓΓΒ5 ἀθπηαπ γα ΪΆΓ6 ΘΟΙ ΡΟ, ἀαπὰ 1105 ΤΟΙ ΙΒΟΌΓη ΒΘ ΠΊΡΟΙ ΘΟΙΩΠΊΗΪ- 

οαγοΡαΐ, ΠᾺΠΟ ΠΟΠΉΪΒΙ ἰδηη πῃ ΘΧΟΟ τα τ πἸοδῖοβ ἱπα ρυ ἀθηΐον ἴῃ Θοο] βία γϑοὶρίς. Αἰ- 
406 1ἴὰ πΟΠ ΤΟ 0 ΠΟΒ Υἱϊαρθγαθθαῖ., ΘΟ Γὰ 4108 ΟΠΊΠἶ8 οἰπβ ἱπηροίαβ δΡαϊ, βθἃ θὰ 
οἴϊαπι 4υδ Ἰοβθρΐ δάβθοϊαθ, γ6ὶ] ἴρ86. ροιϊιι5. ουμῃ 18 (θοογαὶ, ἀθβριοἰθπα ργοῦβαβ οἱ 
ἱπηργοθαπα οβίθπἀθραϊ. Ῥυίπηὶ θηΐπι Πἰ 46 βια οὰπλ ἴρ80. οομπιππίομθ 56 ἰδοϊαγογδηΐ. 
Μυϊαῖυν ἰΐααιιθ. θὰ ταϊίοηθ {πὰ ἀθοδηίαι! 1111 ΟΠ] ]θοηΐοβ,, οἱ ἰβάθπι οοπῆραγαίαν, 
προ Ποὺ τοᾶο {Πα ἔδοϊιβ. Ποπίαιθ πουϊββίπιαπη πὰπο ταϊαϊοποπι ἔδοϊς,, ἄππι ρὰ- 
ἐγ ΓΟ] 6 τι βθάθπι ΘΟΠΒοΘηαΪζ. 

τἰ. Αἰάὰθ αὐ ογαῖῖο ποβίγα δὰ ροβίθυϊογα ρογραῖ, ροβιῃῖπο ἱυγᾶπηΐοθ πηᾶρὶβ ἀἰρη- 
ἰαΐο 51 αἱἱ φοορῖϊ. Νὰπι 4ὰ0 τηοᾶο ἃ φᾶπὶ ρογνθποιαῖ, βοάθπι οἱ {ΠᾺπΠΔ ΘΧθροθγο ἀ1- 
Βροηἶΐ,, μηϊΐθλ 56. οἱ ἰδηϊ πηι ραγιὶ ργάθθθηβ, οαἱδ56 δἀάϊχογαϊ, αἱ ἀθβθυογοβ 
Β0ΟΒ ΓΘΥΟΟΔΠ(ΟΒ Θαγαγοῖ, δὲ ῬΘΡ ΠΟ ρ] οἰ νθϊδτηῃ πια  ἰτὰἀἴποπι ἀἴχαθ ρορι]οβ: οθἰθροσχαὶ 
ΠΘΠΆΪΠΘΠῚ ΟΠ ΓΘΡΘ ΡαΓαϊ 5, ΠΟῚ ΘΡΙΒΟΟΡΑΙῚ ἔαβιϊρῖο Βα] πιθηι, ἤΟΠ ΒΔΟΘΡΔοἴδ] 15 οὐϊαδυβ 
δναυβ, 564 ΟΠΊΠ65 Δ ΙΟΘΓῈ ἀἴχιιθ ἃ ΠΙ ΠΠ]ὰΓ 6, ἱπΒρΡΘΓΑῸΘ Ἰδρθβ, ΒδΟΡΟβα6. οΔΠΟΠΘΒ; 
ΘΕ τποχ᾽ ἰοίαπι ΟἸΘΓῚ Πα αβοθηἀϊ οαἰ Δ] οριμπι ρΡΘ ἴοι 8. ἈΡΕΠθτι8. 5 ἱ ργοργίππι ογθᾶγθ, 
ΒΌΔΥΩ ΠΟΟ Ῥδοίο ροίθηϊ δηλ οΟΠβί  ὈΙ]ΠἶγῈ ΟαΓΔΉ8 : ΠΘΩῈΘ ἰαιηθη, 11108 ΟὨλπ68, Θἰϊαπιβὶ ἰΔη-- 

ἢ 

οὐά, τ. 43. ἢ 



τοῦ, ἴ, 44, ἃ, 

08 ΘΕΟΒΟῚ ΜΕΤΟΘΗΙΤΑΕ 

Ἀ , Ἁ , ϑ- νι ὑν Ν ΕῚ Χ 3 ΄ὔ Ἀ 

και τουτοὺς μὴ πειθομένους ευὑρῶν . ὑστατον καὶ αυτους ἐξορίαις καὶ φυλα- 
»“, ͵ 

καῖς παραπέμπεται" ἐπεὶ Γὰρ τὴν ὑπερκειμένην καθέδραν κατάσχοιτο, τὰ τοι- 

αὖτα τῶν ἔργων κατωρϑωκέναι πᾶσαν ποιεῖται σπουδήν καὶ πρῶτον ἄεθλον 
2 ᾿ Η Β ΄ , , δ δ ἢ ῃ ε , 

τίθησιν τὴν ἐν Βλαχέρναις περιώνυμον σύνοδον, ἥν τινες ἀληϑείᾳ ὑσείκοντες 
, ὰ ἷἴ “ -Ὁ ἢ 

λῃσίρικὴν προσφόρως χαϊωνομάκασι" Ἰαύτην μεθ᾽ ὧν ἡ τοῦ δρᾷν ἅπαν τὸ βου- 
΄ 3 ἯὟ Ἁ ΄ , ἣν ,ὕ ε “᾿ 

λητέον ἄδεια καὶ παντελὴς τούτῳ καταχυρίευσις, παρὰ βασιλείοις ὡς προῦπ- 
,ὔ »ο»“ ,ὔ 

ἐσημάνθη σθένος χτησαμένων τοῖς πώποτε ἀπαράμιλλον, οὕτω συνίστησι" φβά- 
΄ θ Ὰ Χ ἊΣ τ 4 , , 3 ΄ 

νουσι φροσλαβέσθαι τὸν «“σοτὲ τῆς ἐκχλησίας Σάρδεων ἀρχιερατεύσαντα,, τη- 
“ δὲ “» (δ φ' Ε] ς ἐς. Ἁ 5 , ΕΣ ΄ Ε Ἁ » 

νιχαῦτα δὲ τῆς μερίδος, ἧς αὐτοὶ εαυτοὺς συναρισμίους ἀκσέφηναν καὶ αὖ- 
.-Ψ᾿᾿7 "» Φ » -»Ὕ -“Ὃ᾿ 

τὸν λογιζόμενον οὗτος εἷς ἐστιν ἄρα τῶν τὰ πρῶτα τῆς πρεσβείας ἐνεγχα- 
7, ΩΙ Ἐς ἐὸ “- ’ τ. 5 (δ ἘῸΝ ΄ , νπ; 

μένων, ἣν ὁ ἐν βασιλεῦσι χαριτώγυμος καὶ ἀοίδιμος, καὶ ἡ τότε Δείο, τῶν 
-» “- ᾿ »“ 

ἀρχιερέων συνέλευσις συνάμα τῷ προϊσταμένῳ ταυτησὶ πατριαρχικῶς εἰς τὸν 
“.᾿ ’ὔ » 

ῥωμαϊκόν ϑρόνον πεπόμφασιν ἐντελεστάτην γεγονυῖαν ἐφ᾽ ἅπασι, χαὶ μὴ πα- 
’ φω “ { “ὦ Ἂ, δ ̓  5 Ἁ , 3 

ρά 7ι Ἰῶν πνευμαϊικῶν ὅλως σχοῦσαν ]1ὃ ἐμποδὼν, ὅτι μὴ σωματικωτέροις εἰς 

ἅπαν αἰτήσεσιν, ὡς ἀνωτέρω διηγούμενοι ἐπεμνήσθημεν ὁ δὴ τοιοῦτος χρό- 

γοις μετὰ τὴν ἐκεῖϑεν πρεσβείαν συχνοῖς ἀλλεπαλλήλοις ἐμπεσὼν ὑποθέσεσι, 
Χ Ἁ ᾿ δ »Ἥ Ἵ ΄ Ἀ ᾿] Ν ᾿] , Σ , Ἀ δὲ 

χαὶ τὸ μὲν συνοδικαῖς ἀποφάσεσι τὴν ἀρχιερατικὴν ἀξίαν ἀφηρημένος, τὸ ὁὲ 
Χ ᾿ ε ΔΝ Ἀ “ ΝΜ θ Ν ᾿ Ε Ὥ , Ν ᾽Δ9 ΄ ἐ “Ὁ 

καὶ οἷς ἑαυτῷ τὰ τῶν μοναχῶν περιθεὶς ἐξ ᾿Ανδρονίκου τὴν ᾿Αϑανάσιος Ἀλη- 

σιν ἐαλούτησεν, ἐπείπερ τούτων ὀλιγωρήσας τῆς ἀρχιερωσύνης αὖϑις ἀντι- 
“ 3 [δι Η {ἃ “ , ε:ὦν δ ᾿ 

ποιεῖσθαι ἐσπούδαζε" καὶ ὁ εἰς τοῦτο συναντιλαμβανόμενος ὑπῆρχεν οὐδεῖς, 

χαὶ αὐτοῦ δὴ τοῦ ἐν πατριάρχαις μεγακλεοῦς ᾿Αρσενίου στερχτέα ἡϊησαμένου 
κι 3 ἀπ  Ψο 7 δ Χ χ κ ᾿ ᾽ ᾿ ᾿ 5 ᾿ Ὁ 

τὰ κατὶ αὐτόν τέλος διὰ τὴν πρὸς τὸν αὐτοκράτορα Μιχαὴλ ἐναντίωσιν, τῇ 
ς υ Ἶ τ Φ ἰώ 2 ’ ε ΄ »“ΜΨᾳ 32 ἊΝ 2 Ὶ ,ὔ 
ὑπὲρ ἧς ἦν πλεῖστον ἐργομοχϑήσας ἑνώσει τῶν ἐχχλησιῶών ἀντιδιατίδεται, 

χαὶ τοῖς εἰς μέρος τοῦ προλεχϑέντος ἑαυτοὺς ἀποταξαμένοις, ὃν ἐπὶ τῆς 

[ΟΡ6ΓῈ βαίορογαϊ, δά 56 υἱ ΒΡΟΓαΒ αὶ ρ6]]οχῖῖ, Ουο5. οαπι ΟΡ ΘΠ ρογαηΐθβ ὩῸἢ ΘΟΠΊΡΘΗ]8- 

βοί, δᾶ οχίγοπιαῃ ἴῃ ΘΧ ἢ Πὰ ΟΔΡΟΘΡΘΒά6. οομΐθοῖ:. Νὰπι ροβίαδμι Βα ρνἀἸοἴδπι οαϊΠ6- 

ἄγδπι ἱπβοθπᾶϊι, δα δἰ υβιηοϊ ραϊγαπᾶα [δοϊπογα ἰοῖο δηίπιο ἱποιυθεῖ. ἘΠ ρυίπιο φαϊάθπι 

ἀυδβὶ σογίαπιθη Θχ δὲ Γἀπηόβᾶπα {Πὰπὶ ἴῃ ΒΙΔΟΠΟΓΠΪΒ ΒΥ πο τη, ΦαΔῊ. ΠΟΒΠῸ}Π) νϑγὶ [8 }} 

ΟΡβθαυθηΐοβ 1 Γοοϊ ΠΆ] θυ τηθυΐτο ἈρρΟ]ανθῦιηῖ. Ηᾶποὸ ἰἴὰ οοπρτοραΐ οὐπὶ {Π|5., αΐθα8 

οταηΐβ ΠΟΙ ΠΡοΡίαβ, δὲ ἀρβοαἵα δου] α5. 10 0] τρία, αἰ ἰπμπαΐμη5., δ ηθ ΒΙΡΘΡΙΟΥΘ 

ΘΧΘΠΊΡΙΟ ροΡμἶββὰ ἔπογαϊ. ΑαϊπαηροΓΘ 5:0] βαϊαριιηι ΠΠ᾿ὰπὶ φαΐ ἴππο ναὶ ϑαράϊαπι ΘρΊ800- 

Ρὰ5, δἵ τηοᾶο οἰυβάθτγῃ [αοϊ᾽ομΐβ ορθἀθθαΐαν “υᾶπι ᾿ρ51 δἀορίανογαπί. ἔϑιὲ ἢἴὸ ὑπ ΟΧ 

1115 φαΐ ρνίπηαπι Ἰοοιπι οἰ Ἰθρδι! 8 ἰΘμΘθδηΐ, φαδηι ᾿πο] γἵ5 ἱπηροΡαῖου ΠΟ ΠΔΏΠ68, οἱ 

βᾶογα ΘρΙβοορογαπι ΒΥ ΠΟπι8, πᾶ ομπ 60 4υἱ ππηο ραἰνίγοΠα οβὶ, δ Γοπιδηδ πη 500 Πὶ 

τϊβοραηΐ; 4α86 Ἰοραῖίο [αἱ ἀρρυίμηθ Ἰοσ πιὰ οἱ ἀθβααθ 8110 5010} 14}18 τοὶ ἀοινπιοπίο, 

ααυΐα πα}]0 του ρον Δ }}8 ροὶ ροβιυ]αῖο νἱεἰαἴα, αἱ Βα ροῦίαβ ἴᾶπα ἀἰχίπιαβ. Ηΐο ογρὸ ΒΡ ά 08 

ΔΠΠΪ8. ροβί θᾶμπῃ Ἰθραϊϊοηθπι Ρ] ΡΒ, ἷπ ναγίᾶβ ΓΘΡΌ μα. ταστο Βαροθ θη 1 Ὑ]ΟΘ5 

ἱποῦγΓΘη5., τπο0 οἀποηϊοίβ ἀθογοιῖβ Θρίβοορα!! αἰρηϊταϊο ἀοϊθοίαβ, πιοᾶο τῃοπδο μα! 

Βαθίτα βαπιρίο, οἱ οχ ἀπάγομϊοο ποπηϊπαϊαβ ΑἸ μαπαβίαβ ; ἀοθίπάθ Π18. ρϑηϑὶ ποὴ ΠΑΡ 5, 

ΓΌΓΒΙΙ8. ΘΡΙβοΟρα] 6 πὶ βθθπι ΓΘ ρΟΓΆΓΡΟ βιαάαϊ!. Εἰ βᾶῃ6. ΠΘΠΊΟ οἱ ΔΘΠΆΪ 8 οοπουρτ, 

οἱ ἱποϊγίυβ ραϊγίγομα Αὐβοηΐϊαβ δοία οἷιβ γαῖα Παραϊϊ ; ἄοπϑο ργορίθι ΒΔ ΠῚ ΜΙΟΠΔΒΘΙῚ 

ἱπιρογαϊουὶ δ γθγβαι μοι, θοο]οβίατιιπι απίοηΐ ργὸ ααὰ ἀπίθα Ρ] αγίπηαμι ἸΔθογάγθγδξ, 



Η 
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πατριαρχείας διαβάλλων, καὶ περισύρων, καὶ τὸ . ὁ τε κ6 ᾿Αρσένιος διαῤ- 

ῥήδην ἐπιφημίζων «οὐκ. ἔληγε . συγκαταλεγόμενος ἀναδείκνυται. ᾿ 

οε΄. Τοῦτον οἱ «ροειρημένοι τοῖς σφῶν εὑρηκότες διαβουλίοις συντρέ- 

χοντας ἅτε. δὴ; καὶ παλαιτέρᾳ τῆς αὐτῶν χακίας συνισχημένον : μανα «άσης 

τῆς ἐχκκχηδίας σχεδόν. ὅσα «ταύτην ἀνασπάσαι προθέλυμνον" ἐπειδὴ καὶ πρώην 

κατὰ -τοῦ ὑπὲρ οὗ μαχόμενος. ἐφιλοτιμεῖτο μεϑύστερον τῷ πατριαρχιχῷ θρό- 

νῳ ἐνιδρυμένγου τοιαῦτα ἦν μελετῶν καὶ λέϊων,, καὶ δὴ καὶ ἐπιχειρεῖν προσ- 

ἐτι διανοούμενος, τοῦτον ὑπερβαλλούσης τιμῆς οὑτωσί διακείμενον ἀξιώσαν- 

τες, τὸ διαβόητον ἐν Βλαχέρναις συντίϑενται συνέδριον, ἀντιδικαστῶν ἀπηρ- 

τισμένης συνεισδρομῆς, ἀρκεῖν αὐτὸν εἰς ἅσαν καταστησάμενοι. Καὶ τὸ ἐσὶ 

τούτοις ; κάθηνται μὲν αὐτοὶ συνάμα τῷ τοιούτῳ βήματος ἐπὶ εὐπρεποῦς τῶν 

τῆς βασιλείου καὶ ἑτέρους αὐλῆς αὐχοῦνται συνεδριάζογϊας" συΐ]ρέχει δὲ θεά- 

τρον παμμιγές ἐκ σύρφακος λαοῦ καὶ δημώδους, καὶ μοναχῶν συμαεφορη- 

μένον, ὧν «ἣν ἀναστροφὴν εἰσὶν οἱ εὖ εἰδότες καὶ ἐξαγγέλλοντες" ἐμοὶ Γὰρ 

οὐ ϑέμιτὸν φάσκειν τί τοιοῦτον, ἢ καὶ ὅλως παραδιδόναι γραφῇ, τάχα καὶ 

αὐτῶν ἐκ τῆς ἴλης νομιζομένων, ὑπὲρ ὧν οἱ τοῦ δύνασϑαι τὰ τοιαῦτα ποι- 

εἶν ὑπεχρίνογϊίο, τῇ δ᾽ ἀληθείᾳ ἐκ πολυαφόρμων συνεστότων πολιτειῶν καὶ 

γνωμῶν, καὶ πρὸς μίαν καὶ τὴν αὐτὴν κατὰ τὸ τοῖς ἰσχύουσι δόξαν συνελη- 

λυϑότων ὁρμήν" οὐδέ στρατιωτιχὸς ὅμιλος τῶν ἐχεῖσε ἀπῆν, οὔτε μὴν τῶν 

ἐν τάγμασι διαφόροις ὑπηρέϊικῶς ἐσϊαλμένων, καὶ χερσὶν ὅπλα φερόγϊων πρὸς 

τὰ ἀνάχτορα᾽ ἐπιδεδημηκότες γάρ ἦσαν ὑποδρηστῆρες καὶ οὗτοι ταχεῖς, τῶν 

εἴ τι ποῦ χαὶ προτρέψαι, τοῖς προτρέπειν ἠξιωμένοις δεήσειεν, οἷς ἄρα καὶ 

μετάπεμπτοι γίνονται τὴν ἀρχιερατικὴν ὁπόσοι χοσμεῖν ἀξίαν κανονικαῖς εἰ- 

Ὧ6. ΠΟῚ ἴΐ5 4αὶ ἴῃ ἔοι Οἤ πὰ ργδΘ αἰ οἱ ΑὙΒΘΗΪ βθηιθῖ οοῃϊθοθγδηΐ ΘΟὨΓΡΑΡΙΠῚ 56. Θ0Π- 

βίαι! : ἸηΠπῖϊθ ραιταροματη υἱξαρθυᾶπβ, οἱ ργοίαπαπη Αὐβθηϊαμι ἰοῦ 5 ὙΘΓθ8. 81Π6 

ἢπηθ οἰαγηϊζαηβ, δἰαυθ ᾿ἴἰὰ ἀθ ΠΟΓᾺΠῚ ΠυμηΘΓΟ Πΐ, 
ὃ. Ησπο ργαθάϊοι! Ποῖ 68 ΘΟ 5115. 55 ἕανθηΐθγα ἤδοι!, φαΐα ἴδγὰ ΔΗ Χαϊΐαβ ΟΡ ΠῚ 

ΤΔΟΤΡΟ ΙΔΡογαΡαΐ, οἱ απ νθγβᾶπι ρΡοροιηοάιπιπι θοο! οβίαπι γδάἰοἰπι8 Θχ Πσράγο οαρίὶ Ραΐ; 
ἀυαπάοσυϊάθπῃι οἱ ὨροΡ οοηίγα ᾿ρβϑιμη, ρΓῸ ἀπὸ παπο Ραρηαβαΐ, τῖοχ ἴῃ ρα ΓΙ ΡΟΠΔ}} 5646 
οοηβιϊταΐαπι, οαάθηῃ τηδοί πα θαΐαν οἱ ΟΠ] αθθαΐασ, οἱ ἔδοιβ οἰϊατη ἀοίπᾶθ δάστθαι 

οορίίαθαι. Ητπηο Β]πὴϊ πόπογ ἰΐὰ ουρίάππι ἀϊρημαηΐθβ, οί θργθην ἴῃ ΒΙ ΟΠ ΘΓΩἷ8. 80- 

ποάτππι οοπγοοδηΐ, ΔαἀΥυΘΡΒΆΓΟΓα ΠῚ Ρ]ΘηῸ οοοθίαὶ! ἴά]οτι Ποχηΐηθτα Ορρομποπάσμηι Ταϊΐ. 

Ουἱὰ ἀεἰϊπάοῦ (οπδίἄθπι οαπὶ ργαθάϊοϊο ἴῃ ΒΌΡ5ΟΙΠΟ ἄθοογο., 1118 οἰϊδτι 6χ ἃ] γὸ- 

βἷα β]ονίοβθ δἀβίἀθηιῖθαβ : οοπουΡΡις {Ππθαϊγαπη τα βο ! απ ὁχ ΡΙ θθοῖα ἴαρρα ΡΟρα]ο- 

406., οὕπὶ ἄθηβο ΠΟ ΠΔΟΠΟΓΙΠῚ ΠΕΠΊΘΡΟ., 4ΌΟΓΡΙΠῚ Ὑἱΐᾶτη δπὶ αὶ βοϊαηΐ οἱ Πᾶργδηΐ: 

γα ἰ δπΐπὶ πο Ἰΐοοῖ ὉΠ] αυϊὰ ἀ6 Πἷβ ἀἴοθγθ γ6ὶ οἠηηΐηο ἰγαᾷθγο: οἱ [ουίαβθθ Ηἱ ραϊᾶ- 
Βαηίαν οχ ᾿Ποσαμ ἀρηηΐπθ, ΡΓῸ ααϊθβ 111 Πᾶθο ἔδοοΡ6 ῬΟ586 β' πα] δηΐ: ΓΘᾶρ56. διι- 
θπι αἰνογβὶβ βυϊϊβ., δὲ νὰϊαθ σπου 8. αἴαιθ βθη θη 5., δ αὐ οαπὶ ροϊθη ι15. ο0- 
βρίγαγθηῖ, Νϑαμθ ΠΠ πο ἀρδραΐ τ Πα νῖβ τη δηΐρυ 8, ΠΟΘ ΠΟΠΊΪη65 αἰρη  α 118. οοη- 
Βρίοαὶϊ δὰ β βου θηαμπι μ1881, δὲ ἅρπη ρα] αἰ πὰ σογθηΐθβ. Αἀνυθπθγαηὶ οἰϊαπι ἔα πια}} 
Θχροαϊεὶ, 5ὶ ἔοῦῖθ ΟρᾺΒ 6588. ὌΡΘΘΓΘ ἰ5511, ΘΟΓΌΠῚ., ἀᾺΟΓΙΠ. ὈΡΡΌΡΟ ἱπίογογαϊ. (οηγοοδη- 
ἴὰ ΟἸΠΘ8 αυΐ δ ΘρΙβοοραϊθπι αἰρηϊαΐθπι ΡΥ παμἀδπιὶ οΔημΟηἶἷοο ργοπηοι! ογάϊπο ἔμο- 

οοᾶ, {. 44. ", 
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ῃ ᾿ ᾿ ᾿ πὶ; - » 
λήχασι διατάξεσι' καὶ παρευδὺς οἱ τῆςδε τῆς παρεμβολῆς προεξάρχοντες, 
“δ Ἁ 5 ,ὔ ’ὔ 

ὃ προηυτρεπικότες βασιλικὸν ἐκέκτηντο πρόσταγμα, πάντα «σεριστρέφοντες, 
κὰ ᾿ ΄, “ 

ὡς ἠβούλοντο, ἐξ ὧν καὶ οὐκ εὐεασιχείρητον μόνον ἅσαν αἱρετέον αὐτοῖς, 
. ἢ , “ 7 ἈΝ »Ὁ ,ὔ 

ἀλλά γε δὴ καὶ λόγον ϑᾶττον παντὸς εὐκατέρίαστον, ἐπὶ τοῦ μέσου ἀνα- 
,ὔ δέ »" ς ,ὔ , “ δὲ Ε 

γινώσκουσιν, μηδένα τῶν ἁπάντων διαταττόμενον τολμῆσαι δὲ ὄχλου [ενε- 
“δ 4 “ ᾿ “Ὁ ΦΝΊ(Α “ »" 4 ς ΄ , 

σθαι, ἥ ἀντιβήναι, οἷς ἂν ὃ ἐπὶ τῆς σατριαρχικῆς χκαϑέδρας ὁρώμενος Κύ- 
. » » »Ὕ ,ὕ 

πριος, καὶ ὁ τηνικαῦτα χαινοπρεπείας Γερῶν καὶ κανονικῶν διαϊγώσεων Σάρ- 
" ͵7ὔ ᾿ Ἶ Η , 

δὲέων εὑρεθεὶς, δράσωσί τε καὶ ἀποφήνωνται" τοιϊίρτοι καὶ ὡς εὐκαίρου μὲν 
ἀδεί ς θ ᾽ὔ ὃ Ἁ δὲ " ο΄. “ " δ δ ,.4 Ἷ 

ίας ἑτοιμαθείσης, μηδενὸς δὲ ὄντος τοῦ ἐφορῶντος, ἦ ποτε χαὶ ἐτασογΐος, 
“Ὁ Ν -“’ ΄ ,ὔ ἘΣ Ν 5 ΄ ε 3 “ , 
ἢ καὶ τῶν γινομένων λόγον αἰτήσοντος. ᾿Ϊσώγονται οἱ ἀπηνῶς χολασϑησό- 

“ ἂν; ἐκ ΄ὔ 

μενοι μᾶλλον ἢ χριϑησόμενοι, εἴτεερ τὸ μὲν ὡς οἷον σχηνή τις ἐτεχνουρῖή- 
Ἷ Ἃ 

ϑη, ἄχρι καὶ μόνου παραπετάσματος τὸ πσερικαλύψαι χαὶ τούτου μὴ ἔχον- 
Ἁ Ν -“Σ“᾿ 

τος, τὸ δὲ Ὡροχκεχυρωμένον ὑπῆρξεν ἐκ προβουλεύσεως ἀπαραίτητα᾽ εἰσά- 

γονται οἱ τῶν πώποτε τιμωρίας αἰσχίστους ἀναμφιβόλως πεισόμενοι ἀρ- 

χιερεῖς. 
ἊΝ, .“ ’ “ ’ 

ος΄. Ὦ δίκη, καὶ ἱεροὶ νόμοι" νῦν εἰπέρ ποτε τυραννούμενοι ἄνδρες λόϊῳ 
᾿ ἕ , ὑρηργῶν 

χαὶ σοφίᾳ διαπρεσεῖς, ἀρετῇ καὶ συνέσει κατάκοσμοι, ϑείοις ἠγλαϊσμένοι 

δεσμοῖς, «πᾶσιν ἐνευϑηνούμενοι κατάκρως οἷς τὼ τῆς ἐχχλησιαστικῆς εὐχοσ- 
- Ἄ “- ᾿ 

μίας, καὶ εὐταξίας, καὶ εἰλικρινοῦς καταστάσεως ὡραΐζεται" χαὶ τοῦτο μὲν 
Η͂ ᾿ ὅσον οἱ προὔχοντες" οἱ δέ γε τούτων ὑποδεέστεροι, ἐπειδή περ ἐν παντὶ χα- 

΄ Ἁ Ἃ , Ἁ ΄ Ἁ »"᾽ ’ὔ “ 

ταλόγῳ βαῦμοι καὶ λόγου καὶ τόπου καὶ λοιπῶν πλεονεχτημάτων πεφυχα- 

σιν, ἱκανῶς τὰ ϑεῖα πεπαιδευμένοι, τῆς ὑπερκειμένης ἐν ἡμῖν ἐκκλησίας ἀνα- 
4 Ἁ Ἂς Ἂ 5 (δ " , δ Ὶ 5» Α “Ὁ γωγή τε καὶ μαίευμα., καὶ τὴν ἐκ παίδων ἐσχηκότες διατριβὴν ϑεατὴν πᾶσι 

Ἶ κ᾿ " . , ὃ χαὶ εὔγνωστον, οὔμενουν σχολιὰν, ἢ «λανῆτιν, ἢ τὸ σύνολον ἀνεπίγνωστον 

γαηΐῖ, (οπίδβιϊην Ἔγρὸ ᾿πΐι8. χοροί 8 ἄποθβ, 4] β᾽ 0] πιδηάἀδίιην τορίαπι σαγανογδηΐ, 
οἰμηἷα ργὸ Πἰθ᾽ῖο ἐγδοίδηϊθβ, ἤθὸ [Ι͂Ὼ4 0116 ἰαπ απηηοο ἀ6} ΠΡ ογαπίοβ, 8664] υθρθὸ οἰ 5 

ἀοβηίοηϊοβ, ἴῃ τηθάϊο ἀδογοίαπι ἰθραηΐ, 480 οἀνθθαίαι αἱ ποῖλο αυϊοσααπι ἀυἀοροῖ ρῦ 

ἴα} )8 ἄσοῦ ἃὰϊ ΟΠ] ΟΡ 115. 486 ΟΥΡΡΪα5 ἴχαπο ἴῃ ΡΑΙΓΙ ΓΌΠΑ] ἱγΟΠπῸ ΘΟΠΒρίοιμθ, 
πθ60 πΟη 1116 φαὶ ἴὰποὸ πονιαϊππι πιθοῦ οἱ Θὰ ποπ οἷβ Θορ Ἰ ]Οη ἴθ 118. ὈΡαθοῦαΐ ΒΡ ἴπ18, 
ἀροροηΐ αἴαψυθ ἀθοουπογθηῖ; ΡγῸ ΟὈ]αἴα 50] Ἰάοπθα βοουνρι[αΐθ, ποιηΐηθ ορβογναηΐθ νοὶ 
Βοραϊδη!θ Ὑ6] δοίουαπη Τα  Οπθτὴ τοροβοθηΐο. ᾿μιροάἀασαηίαν αυΐ δα ροθπᾶπὶ ΡΟΙ 8 
Χύδῃι δά ἰυάϊοίαπη 5ἰβι Θθαπίαν : οἰθηΐπι ποο ααϊάθιη ἰδ αδιη ἴῃ βοθηὰ ἈρΘθαΐὮΓ 546 
δ ρογιροίαϑπια ἰδηϊαπηηοο, 4αοα γθηὶ ἰαηλθη γθ]γθ ἤθη ρΡοϊογαΐ : ΡΟΘπᾶ ἃι[6Π1 ἰΔΠῚ 
δηΐθα βαποῖία [πθραΐ ργᾶθνυΐο ἀθογοῖο ἱπἀθο  πὈ Πἰΐου : ἱπιροάποιπίαν Θρίβοορὶ ἱὰΡρἰβϑὶ- 

Πηὰ8 οἱ ἱπδυ 885 ρΡΟΘΠὰ5. β'ηθ ἀπο ραββτ. 
106. Ο Ἰυβιιε1α, Βδογάθαι 16ρ65:} Ναπο τπαχίπιθ ὑυρᾶπηϊάθ Ορρυθϑϑὶ υἱγὶ, ο]οααθηιία 

οἱ βρίθει οἰανὶ, υἱγίαϊο ἃὸ ρναάθηιία ρογογπαῖ!., αἰνὶβ ΠΟ Παιϊ τθρα] 18, οπιμὶ Ἰδυάαπὶ 
ϑθποῖθ ΔΡαΠπάδηϊθβ, (αΐθι18 Θοο]οβίαβιϊοα παϊθδίαβ οἱ ἀἰβο ρ! πα οἱ πἰεϊἀα οοπϑιαιῖο 
ἀθοογαίαν, Αἴχαθ ἰ φαϊάθηι ρυϊπιαῖθβ. Αἴ γθρὸ ἰηίουίογοβ, Ζυδηδοχαυΐάθαι ἴῃ οπιπὶ πὰ- 
ΤΩΘΙῸ Βηΐ φΡ ΔΒ ΠἰΠΘΡαϊπιγθ οἱ Ἰοοὶ ἃο ΓΟ] ψαδναπι ργδθροραινάγαπι, γθοῖθ ἴῃ αἰνίμϑ 
Ἰηβιϊ αἰ], ΒΡ ΘηΔΘ Ποβίγαθ ϑοο]θβίαθ ΔΙ απηηΐ ἃἂο [οθίαβ, Χαονιπι ἃ ρα ΟΡ ἷ5 υἱἱα βρθοῖα- 

Ὀ]]18. οἱ Ῥθπθ θχρίογαία ογαϊ, ποὴ ἃιΐθπι ρουνοιβὰ οἱ θυοπθὰ δαΐ οπιῃΐηο ἱποορηϊίδ. 

ΓΕΕΕΕΕΕΕΒΒΕ 



ὦ ὅ ὁ δι Φ δ᾽ ὦ ὅ':. δ: ὅ δ: δ ἃ ὁ  Φ ὶ ϑιϑδ  δ᾽όὸὲ  ᾧ ίϑιϑια ἃ ὃ ᾧ ᾧ ὶ ὅ ὅ ὃ ὦ 
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οἱ ἐν οὗ ὶ οὔ Ϊ Ἵ πείσεσϑαι' ἃ δὲ ἐπὶ τούτῳ καὶ τέ. ποῖοι μὲν οὗτοι χαὶ οὕτως εἰσαγόμενοι πείσεσθαι , 

σραχται,, τίς ἂν ἀξίως ἐκτραγῳδήσειεν ; ἦν ἰδεῖν αὐτοὺς τὸ ἑξῆς εὐσεβείᾳ 

ἐντεθραμμένους ; ἀσεβείας γραφομένους γραφήν᾽ ἦν ἰδεῖν ΧΡΕΟΤΤΥΚΟΥ ἐθδν 
τε καὶ παιδευμάτων προϊσταμένους, διωγμοῦ κρινομένους χριστιανῶν, δαρὰ 

τὴν ἐχχλησιαστικὴν πραγματείαν, παρὰ τὴν ἐχκλησιαστικὴν εἰρήνην καὶ ἕνο- 

“σοίησιν' καὶ τοῦτο ἦν ἑκάστῳ τὸ ἔγχλημα, ἵν᾽ ἐρῶ κεφαλαιωδῶς, εἴ τι 

που καὶ γὰρ" ἐκεῖσε πρὸς βραχὺ λαληϑῆναι συνέπιπτεν, εἰς αὐτὸ τοῦτο χε- 

φαλαιούμενον ἐτύγχανεν, καὶ συμπερατούμενον᾽ οὗ τί ἂν γένοιτο ἀϑλιώτε- 
ρον; οἷς ἄρα καὶ αἱ ἀποφάσεις ἀραρότως προέβαινον, τὸ ἀρθήτω ὁ ἀσεβὴς 
ἕχουσαι κηρυττόμεγον, καὶ ὅσα τούτοις συνάδοντα' τὰ δὲ τοῦ συνεῤῥυηκότος 

ὄχλου, καὶ μάλιστα τὰ τῶν μοναχῶν παρατεθηγμένων ὡς ἐδόκει τοῖς παρ- 
αθήξασιν οἷα, οἱ μὲν αὐτῶν, Στέντορος Γεϊονώτερον, τὸ ἀνάξιος ἀνεβόων κα- 

τὰ τῶν τοιαύταις ἀποφάσεσιν ὑποβαλλομένων' οἱ δὲ μεϊαλοφωνότερον τὸ ἀνά- 
θεμα, οἱ μὲν προπηλακισμοῖς καὶ ὀνείδεσιν ἔβαλλον" οἱ δὲ χκαπυρὸν κα[χαΐζον- 

τες κατεφαίνοντο, οἱ μὲν δράσειν ἠπείλουν, οἱ δὲ καὶ ἐπεχείρουν ἐλεεινῶς" 
ὦ χειρῶν ἐκείγων, αἱ μανίας ἐς τοσοῦτον ἀφίκοντο, ὡς τὰ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς 
αῖλα σταυρίοις κεχασμένα κατὰ τὸν συνήϑη κόσμον ἀρχιερεῦσι, τοὺς αὐτὰ 
φέροντας ἀφελέσθαι καὶ κατὰ γῆς ῥίψαι, ποσὶ προκείμενα καταπάτημα" ὦ 
γνώμῃς ἐκείνων ὥρασείας, οἱ τοὺς οὕτω γυμνωθέντας τὸ κάρα, καὶ “αρε- 
στῶτας ἀκαλυφεῖς, Ιρόνθοις καὶ ὠϑισμοῖς συγεσπάραττον, παίούϊες καὶ ἀπε- 
λαύνοντες ἰταμῶς ὦ τόλμης ἐκείνων καὶ ἀναιδείας, οἱ τοὺς ἱερούς χιτωνί- 
σκους, ἱερὰ Γὰρ ἀληθῶς τὰ τῶν ἱερῶν, μανδύας σύνηθες τούτους καλεῖν, Τῶν 
περιβεβλημένων αὐτοὺς περιήρουν, διέῤῥησσον, καὶ διεσφεγδόγων ϑηριω δώς" 

ΤΆ]65 ἱπαυᾶπι Εἰ θγᾶπὶ, οἷ ΔΠΠ16 0 ἰη ΡΟ ἀποοθαπίαν ρ]θοϊθηα!. ΙΔ τὶ {αι πιοχ ἀρθραπίαι, 
4υἱβ ἀΐξῃθ ἀθρίογθι ὃ ὕβγπθγ δγᾶῖ. Ποταΐπθβ. ρἰϑίαι! ἱππαυιϊγίοβ, ἱπηρ ἰδ] ροβία]αΐοϑ : 
ΟΘΡΠΘΡΘ ΘΡΑΪ ΟὨγ 58 ΠΟΡαΠπι τοτ απ ἃ ἀἰβοὶρ! πᾶγαπι ἀπίοδίρ μᾶπμο8, ρϑγβθου!οπθ Ομ -- 
Β| Δ ΠοΟΡα τι ἰμἀϊοαῖοβ, ργορίθυ Θοο δἰ βιϊοαμῃ ἰγοίδοϊαχα, ΡΓΟΡἕδΡ' βου  βϑ᾽ δι οα πὶ ῬΟΘΊὴ 
αἴχαθ απίοπθμη. Αἴχαθ ποὺ ογαὶ πηϊαβοιϊπβαιθ οὔίμθη, αἱ βαμημηαι πὶ ἀϊοδηι, 5ὶ ψυϊά 
101 Ὀγθνῖῖον ἀἰοὶ οοπιίπροθαῖ, αἴχαθ ἴῃ μοο ἀαδδὶ ΘΟΙΏΡΘΠΟΪΟ Βα Πημηδ 6 σΟΠΟΙ μα ΐατ. 
Ουάτα αυϊά “οΔ] ΔἸ ἰΟβί5. 6586 ροίοθγαι ΝΆΤΩ τηδηί βϑιϊβ ἀαοχαθ ἀϊοίθ 5. ρα ]βαραηίαν; 
ὙΘΥΓΡῚ ρ,αῖϊα : ἀρᾶρθ᾽ ἱπρίθ, ρα] οθ ἀϊοθπᾶο, εἰ ἀαδθουπαιιθ ΠῚΒ βαηΐ 51 Π}}}18. Ομ 8 
ὙΘΙῸ ἃ ΟΟΠΟΌΡΡΘΠΐΘ ἴυΓΒΆ,, ΠηΔΧΙΠΠΘ].Θ ἃ ΤΠ ΟΠ ΟἾἾ8 ΘΟποίϊαι8, ῬΓΟαΐ “605 Θοποι Δ Π ΠΡ 5 
γἴβαμα ἔξ, αδ6 αυδ]δααθ ογαπῖ! Ηόγαμι φαίϊάδτηῃ βίθηΐογθα γοοδ οἰτηαβαηῖ: τπιαίρτιις, 
Δᾶνογθαβ {105 Π15 ἀθογϑὶῖβ ΡΘΡουΪβοβ. Α11 πηδίογα δάμις γοοθ «παῤλοπια αἰοθαηί. ΑἸ 
ΟΠ 1618. ΘΟΠΥ]Οἰἴβααθ νουθογαθαπί, ΑἸ]]Ὸ5 οἰΐαμη οἴϊαβο τίβα ἰπβα]!δηΐθ8 νίάθγα ογαΐ. 
ΑΙ 56. Δ χυϊᾶ᾽ δοῖϊαγοβ τη θα παν, 4111 διΐαπι, δὰ Ἰαρϑπάαπὶ! ἄρθρα Δαρτ ΘΙ Θθδη- 
ἴαᾳν. Ηθτὴ τη 8 1186 χαᾶθ ἰδηίορογθ ἔαγουὶ βουυίθθαπῖ, αἱ δἰϊᾶτα ΡΊ]ΘΟ5. ογαοΡι5 ἰηΐον- 
Β[ΠΟΙΟΒ,᾿ 4] δβῖ. Θοπβιθίαβ ΘρΒοορογαπὶ οὐ παῖαβ, σαρ θὰ δεβίδηϊ πὶ ἀοίγαμθγθηΐῖ, 
Βιαπλΐ ργο οθροπῖ., ργοϊθοϊοϑαμα ο]σάγθης! Ὁ ΘῇδΡροβ ἹΠ]ΠΟΓ πὶ δηίπιοβ, 4] ἴἴὰ Ὡθα 5 
ΘΑ ΠΡαιΒ. οἱ ἰπίθοι 5 δἀϑίδηϊθθ γγῸβ. 8 Ὀ}}15 δὲ ργοραβίοπί θα Ἰδοθγαθδηΐ, ρϑιου θη 85 
ΔΒ  σοηΐθβααθ ΟΡ 6] 16} Ο ἱπηραἀθηΐθπι ΠΠ]ογαπι δυδδοίαπι, ααυΐ βδουἃβ ἱπηΐοδβ (τ νθγὰ 
Θηΐπὶ ΒΔΟΡᾺΘ Βυηὶ βδοογἀοίαπι Γ65) 4αὰ8 ἰρϑὶ ΠΊΔΠαΎἃ8 ΒΟ]θηΐ ΔρρΘΙ]ΆΓΘ, βϑβίδη 8 

οοα, ἢν 4, "», 



τ 
κατα... π͵τ τ 0... -ε 

τῶν στον. -τισσυσονο. τσπτωνττας. 

οοά, ἢ, 40. 8. 
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Ε , ψ ν 2 
ὦ μηδεμίαν ὑπερβολὴν παραλιπούσης σκαιότητος, ἵνα μὴ ἀπαριϑμοίην καϑ' 
᾿-. 

ἕκαστα. 
“ ᾿Ν ΄ ͵ -“ -“ ΄ 

οζ΄. Τοῦτο καὶ μόνον ἔχων μὴ παριδεῖν ὁρμᾷ τις τοιαύταις δίκαις καθ- 
ωο 7 5 ΠΑ͂Σ ! - 

υπαγομένων ἱεραρχῶν ἔτι μένων, μὴ ἐφελκόμενος εἰς αὐτάς" ἔγνομος οὗτος 
᾿ “Ὁ ἫΝ ΝΣ 9 ὁ ΄ ν ᾿ λον μβ ἰδέ 3 

“σοιμὴν τῆς τῶν Σεῤῥών μητροπόλεως, καὶ αὐτοῖς βασιλεῦσιν αἰδέσιμος ἐξ 
ἐᾷ - ᾧ; “ »“ ἐς 

αὐτῆς ἔτι βαθμίδος, χαϑ' ἦν τὰ τῶν διακόνων ὡρᾶτο πληρῶν, παῤῥησιασΐη- 
ΩΣ » “ ᾿ κώτερον ἀπελέϊξαι τὴν τῶν ἀρχηῶν τοῦ τοιούτου δικαστηρίου τυραννικὴν καὶ 

ἀπάνθρωπον ἐπιχείρησιν ὡς αὐτοὶ μᾶλλον αἰτίαις ὄντες ἀτοπωτάταις ὑπεύ- 
“ » Ψ 

ϑυγοι, τηλικαῦτα ποιεῖν ἀνιέρως κατὰ ἱερέων οὐ καταισχύγονται' οὗπω καὶ 

καὶ γοῦν φϑάνει τὸν τοῦ ἐλέγχου τοῦδε διηρϑρωχὼς, καὶ σαρευϑὺς τῶν 
“ -»“ - ἕ ἃ , με 

τις ἐκ τῆς τῶν ἀρχείων αὐλῆς μεγιστάνων,, οὺς ἔφημεν ἐκεῖσε συνεδριάζειν 
»“, Α ϑ 

τῶν ἐνεργουμένων εἰς συνασπισμὸν καὶ δεφένδευσιν, ἀκαϑέκτως ἀναπηδήσας, 
, Ν 7 5ςε - Κ , 3 , Ν “ ν ΄ 

βάλλει κατὰ κόῤῥης αὐτὸν, συϊκινήσας ἀθρόον κατὰ τούτου τοὺς θεωμένους. 
Ψ’ 3 λ 2 ΄ λ 3 ᾽ ΄ Χ Ξ 2 ᾽ ἐ 

οἷς ἔδρασε, καὶ ἐφώνησε, τοὺς ἐν ἀνακτόροις χαὶ μάλλον εἰωθότας ὑπηρε- 
“ »“Ἢ Ν ᾿ Ἁ »" ΄ ᾿Α : ἃ ἥ 

φεῖσϑαι, πυγμαῖς Ἰὸν βληϑέντα καὶ λοιπαῖς μάστιξι μαστιγώσαντες" ὃν καὶ 
-“ Ἢ »ῳ “ ω Ε - 

μικροῦ ἂν χερσὶ διεσπάσαντο, εἰ μὴ αὖ ἕτερος κεκραγὼς, τῆς αὐτῆς ὧν τῷ 
΄ Δ “ 

προτέρῳ συνεδρίας καὶ τάξεως, ἀσπεσόβησε μόγις αὐτοὺς, καὶ ἐπέσχε τοῦ 
γ ΄ Ξ- 3 1δ᾽ [ , ἣ Χ 2 ᾽ν" κ᾿ ,ὔ Ξ τ 

ἐγχειρήματος" οὐκ οἶδ΄ ὅτσως κόρον λαβὼν καὶ ἐλϑων εἰς συναίσθησιν" πά- 
ψ , ’ 4 2 -“ ᾿Ν γε ’ ἢ , ο» 

σχει τί παραπλήσιον καὶ τις ἄλλος ἐν τοῖς τὸν μονήρη βίον ἀνελομένοις ἐπί: 
“ο ο΄ γ᾽ 

σημος, ἀρχιμανδρίτην τοῦτον ἡ κατὰ τὸν τοῦ μάκαρος Αὐξεντίου βουγὸν ἀν- 
Ψ ΄ . 

ἀχτοριχὴ «σεριώνυμος μάνδρα ἐπλούτησεν' οὐκ οἶδα δὲ εἰ καὶ εἰσέτι ΄λου- 
ΩΣ Χ Τὰ 2 ἰκὰ λ κὺ ε Ἅ “« θέ εἰ δ δ ᾿ 3 ΑἹ 

τεῖ παρατυχὼν ἴὰρ ἐκεῖσε καὶ οὗτος, ὡς ἐπὶ θέαν ἐνδεδημηχῶς, εἰ τὲ καὶ 
Χ 

ἐκ προσχλήσεως, ἐπεὶ κατίδοι τὸ δρώμενα, ζήλῳ διαϑερμανϑεὶς τὴν ψυχὴν, 
ἤ - -“ 3 » 3 ΄ ’ Ν ἣ, ψν ἤ “ ΄ὕ 

τίνα ταῦτα Ἰορῶς εἰς ἐπήκοον ἐπεβόα; βουλομένῳ δὲ καὶ ἔτι λόγους συνάπ- 

ἀοιγαπορδηΐ, Ἰδοθυαθαπὶ, θρίποαα γἰΐα ἀἰβϑιραθδηὶ ̓  Ο αἱ ΠΏ] τ ἐπ ργΟ Ὀ [8118 οαϊπιδν}5 
ΘΧΟΘΒΒαη ΟΠ Ραηΐ, ὯΘ Βἰηρι]α ΘΠΠΙΏΘΓ ΘΠ] 

{Ἴ1. ὕὔπιπι ἰατηθη 51:16 110 ΠΟῚ ὈΡΔοθ πη απ. Οαἰάδηη ἔα] Ιβίογαπι ἴῃ ἰἀ]οἰ 11} 

Ροβί]αἴογα μα, βίδηβ δά, πϑοάππι ΠΠ1πὸ ρογιγοίαβ. ΤΠ ΘρῚ Ππγὰ5. ἶο ραβίου ογαΐ πηθ- 
[ΓΟΡΟΪΘΟΒ5. ΒΘΡΓΟΠ, Ππηρογ [ΟΡ 18 1515 ΓΟυ ΘΓ ΘΠ πι5 ἴἅπ|ὶ ἰπθ Δ 60 φτᾶάδα ἴῃ απο ἀϊ4- 
ςοπδίαπι φογοραΐῖ. ΗΟ, ἱπαυᾶπι, ΟΠ ΔΘ ΠΙΙΟΓΘ ᾿πηρϑία οοθριὶ ΓΕρΡΘ θη θυ ρΡδοϑ  ἀθη- 
ἄστη δυϊὸ ἰυάίοϊο ὑυγαπηϊοαπι οἵ ΠΠτΠΠΠΆ Τὴ ἈΡΘΠΟῚ Γαι Οἤθα., ἀἸσθηβ. 51 π1] 0508 

ΘΒ ΑΥ 551Π1}8. ΟΥΑΙ ΠΙ ΡΒ 6558 Πα Παἴοβ, 4005 [8118 ΒΟΥ ]6ρῈ δάγθγβιβ βδοθυοϊθϑ ἔδυ 
ποη Ρυᾶογοῖ. ΙΧ Πᾶπὸ ΤΘρΡΡΟΠΘηβοηθηι οὔθ ργοίϊα!ολαῖ, οὰπὶ βιδιϊπιὶ χαϊάδπη 46 80] 
τορία ῬΓΟΟΘΓΏΙῚ, 4005 [0] ἀϊχίγηιιβ σοηβ᾽ ἀθῃΐθϑ. ΟΡ δοίου ατὰ ἰαΐθ] πη ἃο ἀθ βηβι ΟΠ 6 ΠῚ. 
συλ ἱπηροῖα ᾿ΓΓΌΘΩ5Β. βΘΓΟ ΠῚ Θατη ἴῃ ΟΑρΙΪ6, οΟποϊϊδη5. Βα ιϊο δάγθγβαβ ἔπη βρθοῖίδ- 

ἴοτγαβ ἰ8}1 ἔδοϊο οἱ γόοθ, ρ]αιἱποβ θυ θβθρ πὶ πα! ἰβίγοβ, Χαΐ ραβση5. οοπίμπδιιηι 8115} 
Ἰοῦ θα5. νου θογαΐατι, τπδηΐθ8 ρᾶθηθ (βου ρβίββθηϊ, πἰἶβὶ 115 χαΐ ἰπ δοᾶδπι δγαῖ 5ι}- 

5610 οἱ οὐγϊπθ, θχοϊδηδηβ 1105 θοὴν Ρδρίββοῖ, οἵ ἃ [δοίπογθ ργο μι ΐϊββοῖ, ΠΘΒ0Ὸ 
ἀυοιηοάο ϑᾶμι ΓΘΠῚ ρΟΓ[αΘ5115, 5ΘηΒΌΧαΘ σοπιραποῖι8. Ῥαγία θυ ρει 411π5 46 πιο- 

ΠαβιΪο0 οοθία ποία 1} 15, χαὶ γρ8}18 ἃ θθαϊ] ΑἸχθα  ΘΟ]]6πὶ πιοπαβίθυ!! ΡΟ πᾶ πη 
ἀνα ϑγαῖ ἢ Ὥσπο γ6ΓῸ αἴλαπι δα Ἰοοὰμπι τοιϊμθαὶ, ποϑοῖο. πα οπὶμι ῃἶοὸ ραγ [ΘῈ ἰθ1 

οβϑθῖ ἰδηυδηι βρθοίδίον., βῖνθ δἰϊτη Δρρϑι]αίαβ ; αἰ ἀὰᾶθ ἤδθραηὶ υἱαϊξ, Ζ6 10 δύσθῃ- 
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τειν, τὸ τῶν τελουμέγων ἄϑεσμον στηλιτεύσοντας, αἴφνης ὥς τινες αὐτῷ αἷ- 
“βοβόροι ϑῆρες ἐπεισπεσόγτες οἱ τοιαῦτα ἐπ᾽ ἀδείας ἔχοντες; διαπράτεεσϑαι, 

τόνδε μὲν περιτρέσουσι, τὴν. δ᾽ ἐπὶ κεφαλῆς κατὰ μοναχοὺς ἐρέαν μακρὰν 
ἀκογτίζουσι., καὶ δεινὰς κομιδῆ. καὶ βαρείας σληγὰς ἐσενεγκεῖν ἐταΐξαν- 
τες, ἐπὶ πλέον. αὐτόν τε δράσαι τισὶ τῶν ὑπερεχόντων ἀσπείργονται, αἰδου- 
μένοις. ὅσον «ἐν τούτῳ, οὐ. τὸ κατὰ γνώμην οὔμενουν ἐπιτάττουσιν, εἴ γε ἐν 

τοῖς πρὸς οὖς ἡ κακία, οὐδ᾽ αὐτὸ τὸ τῆς αἰδοῦς, εἰ μή τι ἄλλο σφᾶς ἐδὺ- 

σώπησεν. ᾿ τ 
- οη΄. Ἵν οὖν κἀγ]αῦθα. μηκέτι φανείην μακρηϊορῶν, Τῶν Τοῦ ἐν Βλαχέρναις 

δικαστηρίου τούτου διά τινων ἡμερῶν ὀλίγων ἀπαρτισϑέντων, ὡς δοκοῦν ἐΓε- 
γόνει τοῖς ἀπαρτίσασι, καὶ τοσούτων φαὶ τοιλικούτων ἀρχιερέων ἀπελαθέν- 
των) καὶ τηλικούτων ἀρχιερέων ἀπελαϑέντων, ὡς δεῖν ἐγομίσϑη τοῖς ἀσε- 
λάσασιν, ἐπάνεισιν ἐκεῖθεν εἰς Τοὺς πατριαρχικοὺς δόμους ὃ Κύπριος ὡς τις 
ὀλυμπιονίκης τροπαίοις ἄλλοις τοῖς διηνυσμένοις ἐναβρυνόμενος" καὶ ἡμέρας 
ἐπισϊάσης Ἴότε κυριωνύμου τὸν ὃν ἐνσχολάσας Ἰόμον φαίνει καϊὰ τῶν Τοσαύ- 
ταῖς ἀπηνείαις ὑποβεβλημένων ποιμεναρχῶν, εἰς κοινὴν ἐπ᾽ ἐκκλησίας ἀκρόασιν 
τίϑησιν, διώκτας τούτους ἀποκαλοῦγτα, καὶ πολλαῖς. αὐτῶν ἑτέραις ἐξουδε- 
νώσεσι καὶ συκοφαντίαις κατεπαιρόμενον᾽ οὗ καὶ διαλαβεῖν τὰ τῆς σεριλή- 
ψεως, ἢ καὶ πάντα κατὰ ῥῆμα διεξελθεῖν ἦν ἂν οὐκ ἀπᾷδον, ἀλλὰ καὶ λίαν 
προσφυὲς καὶ εὐάρμοστον, εἴ [ε μὴ ἐπὶ μακρὸν ἐφαπλωθῆναι σφόδρα ον λό- 
γον ἐντεῦθεν συνέβαινε" τοῦτο γὰρ ἀναϊκη παθεῖν τὸν πάνθ᾽ ὁμοῦ τὰ τοιαῦτα 
πληρεστάτως ἀναγγελεῖν πειρασόμενογ᾽ ἐπεὶ δὲ οὐ τόδε προτεϑειμένον ἡμῖν, 
ὅτι μὴ τὸ συνοπτιχῶς ἕκαστα μᾶλλον' ἄλλως τε καὶ τοῦ τόμου πολλῶν ἐν 

55.) αυἱὰ ΠΟΟ Ταὶ οϑὶ οἱαἴα νοοθ οἰδιηαν Ὁ Αἱ οηΐπιλ ΟΓΔΙΪΟΠΘΠῚ ΡῬΙΌΒΘΑΙΪ νοϊθηϊ, οἱ 
δοίογαπι ἱποῦΘρα ΓΘ. ἱπηρί οἰαἴθπλ, οθὰ οὐ αθηΐδθ ἔδγᾶθ ἱσραθηΐοθϑ {Π], αυΐθυβ [411 ἀρϑηᾶὶ 
ΠΙοθηια ογαϊ, ἤὰπο βαθυθνίαηϊ., μδθγθηϊθηηαιθ οΔρὶ οἷα τηοπαβίϊοο τἰΐα ΙΔ πᾶπὶ Ρῖο- 
00] ἸΔου]δηΐαν., οἱ ἀἰγρα8 Ρ]8π6 ϑτανθβαυθ Ρ]αρᾶβ Ἰῃβθαιθηΐθβ ἱπηροπαηΐ ; οἱ χαομηίπιβ 
ΡῬΙαγα ἴῃ Θὰπὶ ἔϑοθγθηΐ ἃ ααϊθυβάδπι ρροςου 8 ΡΓΟΒΙ Βθηΐαν, τοὶ ρυιογθ ΠΟΠ ἰΔΠΊΘἢ 
ὉΧ πηθη 118 βθηϊθηια ἰαθΘΏΠ]5 : χυδηηαιδηη ᾿πργοθοβ π6 Ρυᾶον αυϊάθημ ΟΟΠΙΪΠΘΓΟ 
8016[, -“Ηἶδὶ 605. αἰϊμά χυϊάααδηι οΟὨΪ θοαὶ. 

18. Νδ ἰδίϊαν ρΙαρα γϑῦθὰ πὰπο δἰϊαπι ἔδοαα νυἱάθαρ, ἤος ἴῃ ΒΙΔΟΠορηΐβ ἱααϊοίο 
ἱπίγα Ῥᾶμοο8 ἀΐθ5 Δθβοϊαἴο,, αἱ [8 γίβαμπι δὲ χαΐθαβ 1] φοποίαάθρο ΠΡαὶϊΐ » 6ὲ ἰοῖ 
[ΔΏΓΠΙΒΑῸΘ ΘΡίΒοΟρὶβ β646 ἀβρυ]βὶβ, γϑυθγεταν {πο ἴῃ ἀράδα ῬδΙΡΙ ΓΟ Π4165 ΟὙρυῖαβ οθὰ 
ἀυϊάδμι ΟἸγτηρίομΐοα ἀϊγθγβὶ οϑγίθ βϑπθυὶβ ᾿ΓΟρΡΠδθἷβ β]ουίοβαβ: δὲ ἱπβίδηϊθ ἰὰπο ἀΐ8 
ἀοπιϊπίοο, ἰοπιαμι αι {1110 Θομηροβαθγαϊ, ἴῃ ΡΟΒ]ΐοο θοοϊοβίαθ δα! ουο ργοροηῖίξ, 
ῬΘγβθουϊογ 88 11105 Ἀρρ6]]8η5, πη! ἰβατα 8}118 δοβάθια οοπεαηιθ 5 ΟΔΙ ἈΠ ΙΒ416 ΟὈΓΡΆΘΩΘ : 
ΘαΐαΒ. ΒΟΓΙΡΕΪ ἴθπογθηλ ΘΧΡΟΏΘΓΘ, Ὠράπτη ΔΌΒΟΠΌΏΙ, ἱτητηο ῬΓΘ Ια. ΟροΓὰ8 ἔογοὶ, ηἰβὶ 
ἴα πἰπλῖβ ὀγα οπθῖη μἰπο ργοίγδῃΐ οοπεϊηρϑγαὶ : ἰᾷ θηΐμη πθοθββδ. δϑὶ ΘΥΘΏΪΓΒ., 8] Ζυ]β 
Πιᾶθ0 5β'πιι} οὐληΐα Ὀ] ΘΠ ββί 6 ΠΆΡΓΆΓΘ. ΘΟΠΑΓΘΙΌΓ: ΡΓδοῖρ' σαδπιὶ Πυοα ρῥγοροβίϊ μην ποθ 5 
θβ ΠΟΠΉΪβὶ Βα πηπγδῖϊηι 6. ΒΙ ΠΡ] ἀίοθγθ. Οἷα ἰδηγθη τομπγμ5 ἴῃ ΤΌ] Ραμα τ δηθὰ δϑὶ, 
οἵ ΡΠΒ]Ιοα ἴῃ ᾿θ6 γογβα ὮΥ, ΠΆΓΩ Ὑ6] Δ] ΙΟΓΔ τ δχ 6Ὸ ῬΑΡ ΓΙ ΟΌ] Δ τ 86] ρθη8., Ὀγου ον 
Θἰοχαὶ ἀρρυϑαϊαν, τ! ψαδ μαι ἰάομραχα ΔΙ ΠΏΡΘΓΘ Γαῖαβ. ἘΓΡῸ Ιϑοίου ἴῃ 1110. ἴομιο οομ,- 

6οα. [. 40, ἢ». 



οοὐ, (. 47. ἃ. 

101. ΘΕΟΒΟΙ ΜΕΤΟΘΕΙΤΑΕ 

“Δ "“ , ἘΠ. "“᾿ “- 

κατοχῇ γεγονότος καὶ ὄντος καταφαγοῦς, ἕν ἢ καὶ δύο τῶν τούτου ἀπολεξά- 
ἣ ἢ "»ν , " χ " ῃ ἣν 

ενος διὰ βραχέων ἐρεῖν προθυμήσομαι, Ἰῶν λοιπῶν μὴ ἐπισϊραφῆναι καίριον ῃ ριο 
ς , . ἘΣ τ ἐγώ 2 “ 
ἡΓησάμενος" εὑρήσει τις οὐκοῦν ἐν αὐτῷ, τὸν ἐὺς διηορευμένον, ἐπειδὴ περ 

᾽ ς - λοι “ “ ς» ς -“᾿» , 5. δέ Α ὃ 

εἰς ἐκεῖνα παρέ . ὅπως ἀπᾶντας ὑπ᾿ αὐτῷ ποιμαίνεσϑθαι δέον, καὶ μηδα- 
»“ γρετ 2 ΄ὔ 3 . Ἀν 

μοῦ τινα τῆς ἐκκλησίας ἀρτίως ἀποδιΐστασϑαι" ἡνίκα τὴν κακίαν, καὶ τοὺς 
“Ὁ , 2 , [ἡ »“» -“Ὡ 

τῆς κακίας ἐξοστραχίσας, ὅσαπερ ἀγαϑὰ, καὶ τῆς ἀληϑείας ὡς δεῖ κατορ- 
ὕ Ν ᾿Ν ᾿ “᾿ »“ Ὁ ’, θώσειε, καὶ τὰ δέ πως περιαυτολογοῦντα τρανῶς ὡς ὃ τε τὰ τῆς ἀσεβείας 

᾿Ὶ ΄, μ᾿ εἶ  κ ΄, 

ἐκράτει, τὰ χαὶ τὰ ἐποιούμην, καὶ δὴ καὶ “παρήνουν, καὶ ὑπετιϑέμην τὸ 
5 , τὰ λα νἋ Ὧ » - 
ἀκοινώνητον τῆς ἀναιδείας κοινωνῶν ἀριδήλως ἄχρι τελευταίας τῶν πραῖμά- 

κὸν ᾿ “ : τῶν μεταβολῆς" καὶ ὁ ἀγνοῶν ἐστιν οὐδεὶς, ἄλλοις ὑπετιϑέναι τὸ ἀκοιγώ- 
ὦ 7 “Ὁ 

νήητον φάσκειν οὐχ ὑποστέλλεται" ἐατέον γὰρ γῦν ἑτέρου λόγου τυγχάνον, 
4 ᾿ ἢ ᾿Ν Ν Ν Ν “- ᾿ 

ἀλλὰ δὴ καὶ διαληφϑὲν, ὡς καὶ πρωτουργὸς οὗτος ἀγαντιῤῥήτων καὶ προΐ- 

στωρ τῆς ὑποδϑέσεως. 
, ἡγῃ ι φ " “ ς δὶ 

οθ΄. Ἔτι μὲν οὖν μεγαλοῤῥημογοῦντα τοῦτον καὶ αὖϑις κατίδη τις, νῦν μ ῥ } 
᾿Ὶ Φῳ »“ἪᾺ Α, ,ἷ “ ΄ »“᾿ 

ἐν τῷ ἱερῷ καὶ Θείῳ συμβόλῳ,, ἐκ τοῦ πατρὸς ἐκπορευόμενον τὸ πνεῦμα 
δ 2. δ 1δ' ᾿] 4 Χ ᾿) ᾿ ΄ῳ Ἁ Ν « φῷ ε ΙΟ' ’ 

ιαῤῥήδην ἀναγινώσκεται, καὶ οὐκ ἐκ τοῦ «σατρὸς καὶ υἱοῦ ὡς ἡ βλάσφη- 
Ν ΄ »“ , -“ 

μος καὶ φιλόγεικος γλῶσσα ἐκήρυττε, καὶ ἐδίδασκε βαβαί τῆς ἀπερικαλύ- 

πτου σκαιωρίας, τῆς ἀνυποστόλου διαβολῆς, τῆς ἀνερυθρίάστου θρασύτητος" 
ἘΜ Χ ψω, .9; ἢ Ὁ θ ᾿Ν ᾽ ὃΣ , Ν ς 
ἱφις τὸν τοῦυ εἰιρηνάρχου Χριστοῦ μανῆτην. αληθη τε “σατριαρχῆν: και πᾶρα 

ἔτ χ 9 Ἀ ς. 7 “δ - - κοκα ες , “ Ω ε , 
τὴν ἀλησιγὴν εἰρήνην καϑέδρας τῆς αὐτοῦ ὑπερόριον (τοῦτον [Ιὰρ ὁ συχοφαν- 
ὶ ἢ -» - -“ , Ἷ 
'φῆς αἰνίττεται) ἢ τινὰ τῶν ἁπάντων ἐν τῇ καθ᾽ ἡμᾶς ἐπαρχίᾳ. τὸ ἅΠϊιον σύμ- 
Ϊ ες ’ ’ “Δ μῆς ς ς Γ 7 3 ΄, ε Ἁ ͵ 8 

ἰβολον ἑτέρως πρώην ἢ νῦν ὑπαναινώσκειν ἀκήκοεν, εἰ καὶ σύμφωνον ὡς προ- 
θ ᾽ 4. ἢ δ) Ἂ ἣ ῬἭ ᾽, 7 “ θ Π -“ δ 

εἐκτεθείκαμεν αὐτὸ δὴ τὸ παρὰ Ῥωμαίοις κηρυττόμενον ταῖς θεολοΙικαῖς δια- 

σαφήσεσι τῶν πατέρων, ἐξ αὐτῶν μυηϑέντες μετὰ τῶν οὕτω διατραγούντων 

Ρδυΐοὶ ρΓορα δά υϑεθαμι δα βνγιηανί, χυαδηδοχυϊάθηιμ 6ὸ Ἰοοὶ ἀθνθηθῦῖῖ, ἃ ἴρ80 5010 
ΟΠΊΠ65 ρᾶϑοϊ ΟΡΟΥΘΓΘ., ΠΘΙΑΪΠΘΙΠ]16 ἃ Θοοοϑία ἴδπὶ ἀἰβθί θυ, ροβίψυδμη 'ρβ8 πθ- 
αυϊιίαπη ποαυϊ!αοθααθ διοίογοβ τὰ ΟΣ απ ρΘραΪ, δὲ γϑοιταἀϊηθηι νϑραίθ 6 τ ϑϑι1- 
ταἱξ ; οοἴθγα ρον" ἀ6 56 ΠΧυΪάο ΠΥ ΓΔΠη8, ὨΘΠῚρ6 4]5 ΟἸἸπὶ ἱπηρίοἰαῖθ ἀογηϊπδηΐθ ἴπ8- 
ΤΙΣ, οἵ φυοά πᾶθο ϑάμσπιθ 118 Θρουῖτ; οἵ φυϊάθηι 46 86 Ὠοιαϊ πα πὶ αἷΐ : μᾶθ0 οἱ 111 ἔδο!β- 
θάμ δαΐ 5βυδάο Ἐπ δὲ σΟΠΙπισηΐ 1] ̓πθαημάδθ οομ ἃ ΔΙ οα θάμα. 564 Ἱπιραἀθημδθ οθγίθ 
ἴρ86. Θουηπηαη αν ἀβαὰθ δ Ροβίγθιμδιη ΓΘΡ ΟΟΠΥΘΓΒΙΟΠΘιΩ : οἱ 4 ᾶϑὶ ΠΘΠΊΟ 9 ΔΙ Β 

δάἀοββοὶ, 41115 ἀἰββιααβίβ8θ σου] Οἤθλ ἀἰσοῦα πο ΟΡ βοῖς. ΝΌΠπο δηΐπὶ δὶ οπαἑ- 

ἰοπάπμη, αυοᾶ εδὲ Δ] ΟΡ 8. ΒΘΡΠΊΟἢΪ8. ργΓοργίαπι οἱ πὶ παγραΐαπιμ, ααοά μἷο βῖπα ἀα- 

Ῥίο ρῥείπηαβ ἃποίοι" δὲ δηΐθϑίρηδηι5 ἰγδοίδι!οη18 {ἀρ νὶς. 
19. Αξδθ γϑγοὸ οἵ ραϊυ]8 Βαρσοὶβ ἤσπο β]ονδηΐθπι βρθοίαγα Ἰἰοοῖ, αυοᾶ παπο ἰμ 

ΒΔΟΡῸ αἰνίΠΟα 8 ΒΥΠΏθΟ]Ὸ ὃχ Ῥαΐγο ργοςθᾶάθῃβ ϑρίγι 5 ἀϊβουίθ ἀϊοαΐϊαγ, ποη δυΐθπι 

6χ Ῥαΐγθ ΕἸΠΟχαΘ, ῥγοὰΐ ὈΙΔΒρμθιιὰ οἱ ἰαγρίοβα ᾿ἰηραα ργαθάϊοαραϊ δία ἀοοθβαῖ. 
ῬΑΡδΘ ' τηδη  [ββίαπι ΠΊΔ] ἃ πη, ΟΔ] απηηΐδηλ ἱπιρογίου ἰᾶται, οἱ ἱπιραάθηΐοια δυδοίαμι! 
Ουΐβ ῥδοι θυ] ΟὨΡΙβιὶ ἀἰβοϊραϊαπη γϑγαπιααθ ραἰγγομδηι., οἵ παπο οοπίγα γγᾶπι ρᾶπ 

οθι οδἰ μϑάγὰ βιὰ ἔδοίαπι ὀχίογγθπλ (ππιπὸ οηΐπι ΒυοορΠδηΐα ἱππαΐϊ}) ἀαΐ οπιπίπο ἱπ 
αἀϊοπθ ποϑῖτα ἀυθιανῖβ 8] πὰ, ααΐβ ἱπαυᾶτι βαποίπμη ΒΥ ΒΟ] πὶ 8116 ἀηΐθα,, 481) 
παπο,, Ἰορϑηΐθη. δυάίνιι Ὁ ἘΠ Δπϑὶ {Ππ4 χαρά Βοπιδηὶ τθοϊϊαπὶ {μθο]ορὶοῖβ ῬραΓα Πα 
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- 7ὔ . ἢ ’ ,ὕ “ 
ΠΥ εἰρηνεύειν, ὁ δ᾽ ἡμέτερος ποιμενάρχης καὶ ἡμεῖς προσηκάμεϑα' ἀλλά τίς οὔ- ἀ 

οἷ“ Α ᾿ Α »Ἤ 5 [᾿ 
τἴξως ὑπαγαγινώσκεσθαι φήσει; οὐδεὶς ἀλοϑῶς" εἰ μὴ καὶ τὰ κοινῶς εἰς ὁρα- τ Ω Ε 

»-Ὁ “Ὁ ἐ »-“Ἢ ᾿ς» ε ᾿ Α 
σιν καϑεκάστην προχείμενα,, μὴ ὁποῖα πᾶσιν ἁπλῶς ὁρᾶται, τοὐναντίον δὲ ᾿ ὸ ᾿ ἣν 

᾿΄' ἢ Ν ψω 
μᾶλλον. πειρῶπο:Τις εἶγαι διϊσχυρίζεσθαι" ἀλλ᾽ ὁ διειλημμένος καὶ πρὸς Τοῦτο Σ εὐ . Ὁ τ ΞΟ ΟΡΑΒΑ, - ΄, , 2 , ᾿ 
καταδυηχῶς ἐληχακέγαι “οὐκ. ἀπηξίωσεν" ὡς τῇ πράξει γόμον ἐπιστήσας τὸ τυ- ͵ ΡΝ Εν 3 - , ΟῚ . ᾿ ᾿ Ἀ 
ραννεῖν, οὕτω: τῇ Γχώσσῃ. γόμον ταυτοτρόπως τὸ ἄγετον, ὃς καὶ τὰ κατὰ τοὺς Η ϑ- "“»“᾿ 

᾿ , 3 Ἁ Ν 

ἱερατέύειν ἐκ ϑεοῦ εἰληφότας, οἷς οὐχ ἁγιαζόμενος μόγον, ἀλλὰ καὶ γνη- ᾿ ὸ ᾿ " 

Ὰ 
σίως. κολλώμενγος ἦν. 

᾿- 
Ν ΄ 

»Ὃ ιἾ 

ἐτὸ α΄ Οὕτω ϑέμενος ἐπὶ τηλίκων λόγων καὶ πραγμάτων διαστροφαῖς, οὐδὲ. τοῦ “μεγαλουργοῦ καὶ μεγαλωνύμου σχηστούχου τοῦ “εοστεφοῦς χαὶ ἀ[;- λωνύμου τ) χραϊάρχου, παρ᾽ οὗ πολλῶν καὶ μετρίων ἦν ἀπολαύσας χρησωών, καὶ ταῦτα μὴ ἰϑαγενὴς ὧν, ἀλλ᾽ ἐξ ἀλλοδαπῆς ἀφικόμενος, καὶ μηδὲ τῶν ᾿ 
᾿ δ δα 2 ΄ »"Ἥ 

ἀναγκαίων εὐπόρως ἔχων Ὡρὸς τὸ βιοῦν . ἀἰσποσχέσϑαι δεῖν ἔκρινεν" ἀλλὰ χαὶ τούτου καταφέρεται ϑράσει “πολλῷ, καὶ κατεξανίσταται ἀναιδῶς, καὶ , 3 ,ὕἷ Ἁ “Δ ιν Ῥὲ ΄ -“ ες, ΕἸ θ7. 
καταδίκην ἐπάγει, μὴ ἂν αὐτὸν τῆς γενομισμέγης βασιλεῦσιν ὁσίας ἀξιωθ,- "“ . 

“ο. νάι, μὴ ἐπιταφίων ὕμνων τυχεῖν, μὴ ἐπιτυμβίων ὠδῶν, μὴ ἐπιϑανατίου οἱ- ασοῦν εὐφημίας, ἀλλὰ τούτωγ δὴ χαὶ τῶν τοιούτων ἄμοιρον ἐαϑῆγαι τὸν το- σοῦτον, φεῦ, “εοσεβείᾳ καὶ ἀξιὺμνήτων ἔργων αὐτουρ[ὺν τοῖς πώποτε ἀπα- ράμιλλον, ὃν αὐτὸς ἀεὶ μεαλύγων καὶ ἄλλοτε μὲν ὥφθη φθάσας καὶ “πολ- ἘΞ 
Ἢ ΗΝ -“ ωο ὕ 

λοις ἐπαινετηρίοις ἐγκωμιάσας 2) τὰ πολλοῦ θειασμοῦ περιφανὴ τούτου πρα- ᾿ " “Ὁ » Ε , ᾿ ’ὔ , λ θ Ὰ ἡ ᾿ ΝῊ 

χτεῶ, καὶ πολλῶν ὄγτως ἐγκωμίων ἐπάξια, Τὸ τὲ πέρι ὕεον σέβας, χαὶ τὼ 

ἀοο ΓΙ ἢἶβ ΘΟΠΒΟΠ ΠῚ δδὲ ; ἃ συΐθὰβ πῸ5 βἄοοί!, οὐχ {1115 ααϊ [ἰὰ τροϊίδηϊ, ΡὈϑοδπ [ο- ΥΘΓΘ οἵ ΡῬδΙΡΙΔΓΟΠἃ Πποβίονρ οἵ 5 ΟΟΠΒΘΗΒΙΠΊΒ ; 4αἶ8. ΠΙΠΙ]ΟΥΪππ5. 1 Π]σα ἸορῚ ἀΐοοι ἢ ΝΘπῖο Θηϊπηνθγο : πἰβί ἐογία δἱ ἢ] αυδθ γα ]ρὸ οἱ χυοί(ἀϊ6 Θου] 5 Ραἰθηΐ, πϑαυδαδη ΡΓΟαΣ Ὑ]ἀθηϊαν ΟπηηΐθυΒ, 564 ςοηΐΓα Ροια8 ὁοηδίαν Δ] χα δ ὈΟΠΙΡΓΌΡΑΓΒ. 564 νἱν ργδθ- αἸοῖαΒ. δά πος εἴδη ΡΘΡΙΘ ῬΓΟΓΌΘΡΘ. ποῃ δὶ ἀβαϊρπαίαβ : ΠΑΙΠσΠ.Θ τ δοίη ΒΙΟΓ ΠῚ ΓΘΟΡῸΪ]Δπ) ΒαΡαϊϊὶ ἱγγαπηΐάθμι, [ἴὰ. οἰϊαχη ΤΠηρααθ ΠΟΡΠΊΔΠῚ ΘΙ ἤΡΘΠΘΠῚ ΠΙοΘμ απ ; χαὶ ἰἃ- 
ΠβΘΟΓΑἰαΒ ἔπογαΐ, γ ΓΙ οἰ π 

, 6 
» ΠΘαΌΘ. Θρίϊρῃϊ-- 

ὨΘΑῸΘ 811 οπιηΐηο ΙΔ ἀΔΙ]οῃ6 
[18 ΟἌΓΘΓΘ βίπβηάαπι ; ἰδηΐδα 

(ΟΠῚ118 ἔδοϊα οἷτι8, τ] ] ἃ. ΒΔη6 Δ πη Ρα ΪοΠ6 τα ἰβχαθ ἸΔμα θυ αἴρῃ; ῥἰδίαι θην 50]1- τι Ὧ 1 ἀἴοῖς “Μιολαλοἰδα ποιλθη, αἱ 8118] χαριτώνυμον Το απηθηι; οἷ] 27 Ἀθᾶρβα ἴῃ οοάϊορ ῬΑΥβιθηδὶ 3010. Ἰορῖαν Ὁ. ΟΥρυ ογδῖῖο Ρᾶ 

οοα, ἔ, 47. ", 



06, ἔ, 48. ἃ. 

106 ΘΕΟΒΟΙΙ ΜΕΤΟΘΗΙΤΑΕ 
-."Ὁ 9. , 7 Ν Ἁ Ω “ ἐφεξῆς βασιλικὰ, καὶ ἀρεῖϊκά προϊερήμαϊα" περί που δὲ Τὰ Ἰελευϊαῖα Ἴῆς βιο- 

“ω , Ἀ ᾿] “Ὁ , ς “Ὡ Ν ι »“ τῆς παρακλητηρίους ὑπὲρ αὐτοῦ χανόγας ἄριστα ἐμμελεῖς πρὸς τοὺς τῶν μαρ- 
᾿ ,ἷ »"Ἢ ε “Ὁ 3 τύρων ἐξόχους συντεϑεικὼς, οὐκ ἔστιν εἰπεῖν ὁποῖον ἐχείνῳ «οροσεμαρτύρει 

ι ,ὕ εἶ 3 λ τ ᾿ ΟΝ Ν θ “Ὁ δά , δὶ « θὲ Ἵ διὰ τούτων τὸ εὐσεβὲς, οἷον τὸ τῆς περὶ θεοῦ δόξης πάγιον καὶ ὀρθὸν, χαὶ 
“ ᾿ ε ΄, Χ «Ὁ ἢ 2 λ ᾿ 0 5.5 “ “»"Ἢ ’ ὅσον καὶ ἡλίκον τὸ τῆς γνώμης ἰϑυτενὲς, καὶ Φιλοῦεον" ὧν ἕνα τῶν πανγων ΄, -“ 7, » “ ἀκροτελεύτιον, αὐταῖς τυγχάνει σχεδιάσας ταῖς ἀκροτελευτίοις ἐκείνου τῶν ω“ “ω -“» Ἵ -“Ὕ ,ὔ οὗ ἡμερῶν, τῆς αὐτῆς ὄντα συμφωνίας τοῖς προτέροις, καὶ αὐτὰ προσφϑεγγό- 

Ν ἃ »“ὟΝ᾽᾿ μενον ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ϑάνοι, καὶ πρὸς ὃν ἐφίλει μεταβαίη ϑεὸν, “αραχρῆμα 
-»“" ͵ -»“ -“ [ὰ τῷ τοιούτῳ διαΓινώσχκεται, μὴ καλῶς πρὸ τοῦ γινωσκόμενος, καὶ οὐχέτι λοι- 

“ -“ο“Ἦ. 
“4 ,ὔ “ πὸν τῆς ὀρθῆς μοίρας, ἀλλ᾽ ἀλλοτριόφρων εὑρίσκεται" ἅμα Γέγονεν ἐξ ἡμῶν, 

“, -“ » » “ , χαὶ ἅμα τῷ λεχϑέγ, τὰ Ἰῆς ἀληθοῦς ἐπὶ αὐτῷ ἀνακαλύπτεται διαγνώσεως" 
γ δὰ ,,.. δ ἀεν 4 ἜΣ θέ 2 , ,) ἢ « ἅμα παρῆλϑε, καὶ ἅμα τὸ ἀπόβλητος εἶγαι τῷ ῥηθέντι ἐμπγέεται' ἀπέπτη, ν ᾿ , ῃ Ὰ ͵ καὶ τὸ ἐγαγὴς εἶναι παραυτίκα καταλαμβάνεται" οὐκέτι χοινωνικὸς χρίνεται 

ἕ 5 Ῥ, “Δ 7 τούτῳ, οὐ προσιτὸς τὸ σαράσαν. οὐ βραχέος κἀν λοισϑίου “Ὡροσρήματος 
“ ͵ ͵ ἄξιος" ἀσπείργεται “πάσης ἐξοδίου τιμῆς, “πάσης ἐπιτελευτίου ἀφοσιώσεως, 

5 5 δ ἂς, οὦ “ Ν᾿ ω 3 , ᾽ δύ ͵ ἄταφος, ἄψαυστος, ἀϑιγής" οὐχ ὅτι τὰ τῆς ἀνθρωπίνης εἰσδύοι νεχρώσεως, 
ἀλλ᾽ ὅτι δόξῃ καὶ φρονήμαϊι Γένοϊϊο ἀποτρόπαιος" φεῦ, ὡς εἰ μὴ ἐκεῖνος οὗ- 
σος, ὃ χαθ᾽ ἑκάσϊην παρ᾽ αὐτοῦ πρὶν Περαιρόμενος" εἰ μὰ ἐκεῖνος, ᾧ συνεχκλη- 
σιάζων ὅσα καὶ Θεῷ προσανεῖχεν αὐτός" εἰ μὴ ἐκεῖνος, ὃ τοῖς βασιλικοῖς 

Γῇ Ρ , . Ψ«{ δαλάμοις, ὅσα καὶ χρισϊῷ Κυρίου παραβάλλων ἀεί; συνεδρίας ἐστὶν ὅτε καὶ 
- ς᾽. 2 , . 5.» » »“ ᾿ , πολλῆς ἀπέλαυεν οἰκειώσεως" χαὶ αὖ ἐνίοτε τῇ βασιλικῇ παρεστὼς τραπέζῃ, 

βασιλικὰς δαῖτας πίναξιν ἀργυρέαις ἐκ χειρῶν ἐκείνου τῶν βασιλικῶν εὖσε- 
βῶς ὑπεδέχετο' εἰ μὴ ὁ προστάτης, ὁ κηδεμὼν, τὸ οὐράνιον χρῆμα, τὸ θεό- 

δὲ οὐδ Πθαμι, οἱ γθρία οδίθγα ἃς Β6]11οὰ (δοίπογα. [ἅδη οἶγοα υἱίδθ Πηθπη ΘΌΠῚ Ρᾶγὰ- 
Οἰθιίοοθ. ΡΓῸ 58 ἶρβο σᾶποποβ γα] ἀθ βιιαναβ ἴῃ ΡΓΔΘΟΙρΟ5 ΠΥ Γ685 ΟΟΠιροϑιιίϑβθί, Ἂ]οὶ 
ΠΟῺ Ροίθϑί αυδηΐδηι ἴῃ 115 ᾿ἱοίαίθιι ἰθβίθιαν, ααδηΐδηη ΟΌ Ποηῃοῦθη Πδὶ σοηβίδη πὶ 
εἰ τοι πα ΐπθπι, αυδηϊδιμαιθ πιθη{15 ἀθααϊαἴθπι ἃς ΓΘ] οβιἰαΐθηῃ ᾿ Οὐου τ σΔΠΟΠΏΠη 
ὉΠῸ5 ἴοίὰ8. ΔοΓΟἰ ΘΙ θα Ἰοὰ5 βάθη. Θοπο] αν Δογοιθὶ θα 15, 400 1ΠΠ|ι5 ἀϊδὶ πυμλθγαβ, 
6. ΘΟΠΒΟΠΔΏΓ πὰ μαθὲ σαπὶ ρρίου θ5, οἱ θαἄθπι γθρϑιϊς γοῦθα. 564 Ροβίχαδιη ΟὈΙΪ, οἱ 
Δα 5101 ἀΠθοίαπι Πθαπι ταϊργανίϊ, ἴὰης ἀοπλατα ΓΘρθηΐθ πυΐο ΟΥρτῖο ἱπποίαϊξ, 4ὰ8- 
5 Θὰπι δηϊθᾶ ΟΡ  ρίΘ ΠΟη ποβδβδί; ἢθὸ ἴδῃ) Γθοίδτη ἢάθμπι, 564 Δ] 16Π8 ἀορπιαῖα βθοΐδαϊαβ 
ΘΟΙΠΡΟΡΙτατ.. ΥἹΧ 1116 ἃ ΠΟΡῚ5. Θχοθββίς,, βίδΠπηχ]ὰθ ΟΥρτΐο γϑγὰ {Π|π5 τϑυθίαίαν: ποιπία: 
ἄσπι 1116. 6 Υἱνὶβ θ]1, βίπη] Ππυΐο φαδδὶ ἰηθρίγαίο ΓΘΡΓΟΡΔηαυ5 ἀρρᾶγεῖ : αἰδορβϑὶϊ:, 
Θοὐθιηχαθ ἰθπροῦΘ Ργοΐδηιβ 6586 ΟΟρηΟβοῖϊαν : ἢ60 ἴδηι ΟΟΙΠ Πα ΟΠΐΒ ποδί ΓᾺ8 ρΡᾶγ- 
{00 Ρ5, πθὸ δάθιπαμβ ουΐψαδηι, πο 110 Ὀγονὶ Ποοδὲ ΘΧΙΡΘΊΟσαΘ ΔΙ] Οαυαΐο ἀἸρηαΒ. 
Ομηπὶ ἔχπθθγὶ Βοόποῦθ ρῥεϊναϊαν, Οπλπί 16 ΤΟΥ 8}} Θχρίαιομθ., ᾿πβαραϊίαβ.,, ἰηδ668.- 
8.15, ἸΠίΔΟΕ1Π18; ΠΟ ααΐα Πυπδηδο πηονία] αι νἱᾶπὶ ἱΠΡΤΟΘΒ5, 564 4αΐα 5οηϊοθηίία οἱ 
ἀορπιαῖο ἀθίθβι "1118, Ηθπι! χαδδὶ Πΐο Οὑρυίυβ ποη 118 δϑβοῖ, αυὶΐ χαοι416. ἃ0 60 
ΤΩ ΠΟΘΙ θὰ ἀομαΡ ΑΙ αν : αυδδὶ ποη {Π|6, 4] οαπλὶ 60 ἴῃ 600] 68118 ἰδημαδημ οὰπὶ Π6Ὸ 
ΜΟΓΒΑΒΑΙΌΡ : ἀυδδὶ ποη {116, αυΐϊ δα τϑρία οαθίο]α νϑ]αϊὶ δα πἀποίαπι Πομιΐπὶ 56Π|- 
ῬΕΙ͂ δοοθάςθθαϊ ; ὉΡῚ οἱ βόποῦθ ΘΟηβθββαβ τ]! ἀχαθ ἰπίθυάαπι βαμη"]ατ ἰαῖ6 Γραθραίαγ; 
ἱπηη10 οἰϊᾶπὶ Τορίδο ἀυδηάοααθ ΔΟΟαΠΊΘΠΒ ΠἸΘηΒ86 , ΤΟΡΙΟΒ οἶθοθ ἴῃ ἀγρϑηΐθὶβ ρᾶϊπ!8 
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πέμπτον ἀγαθὸν, ὁ μετὰ δεὸν ἐπίγειος ἄλλος θεὸς καὶ ὧν αὐτῷ καὶ λεῖο- 

μενος" ἐῶ τ' ἄλλα πολλά γε ὄντα καὶ πολλοῖς χραυγαζόμενα πανταχοῦ, καὶ 

εἰσέτι μᾶλλον λαληϑησόμενα" τοῦτο δὴ τὸ βραχὺ, εἰ μὴ ἐκεῖνος ἔα αὖ- 

τοῦ χαϑημέραν Ἰοῖς μνημογευδεῖσι χαγόσιν ἐπ ἐκκλησίας εὐχῆς πᾶσιν ἔρον 

γινόμενος παρὰ τὸ ϑεοφιλὲς καὶ εἰλικρινὲς τοῦ σεβάσματος. 

πα΄. Ὦ οἷον ὁ ἥλιος ἀναισχυντίας εἶδος τεϑέαϊαι" παρεισκυκλῶ Ιὰρ καὶ 

ἀψύχων τῷ λόγῳ φύσιν κατὰ τὸ εἰϑισμένον τοῖς ἐμπεσοῦσιν οἷον δὴ. τινων 

μήπω ϑεωρηϑέντων ὑπερβολαῖς" οἶμαι τὸν φωτοβρύτην δὴ τοῦτον μεγάλων 
χαὶ ἀτεχνῶς ἀπειρίτων ἀπαυθαδιάσεων ἐν ἀνθρώποις χρημαϊίσαι αὐτοθεάμονα: 

ἀλλ᾽ οὕπω τοιούτων ὁποίων ἐπὶ τῷ  διηγγελμένῳ ἀνδρὶ, οἶμαι πλείστων καὶ 
οὐ, ῥᾳδίων εἰπεῖν τολμηρῶν ἔρίων καὶ ἀπηναιδευμέγων ἐπιχειρήσεων διαφόροις 

Πνέσθαι καιροῖς θεωρόν' ἀλλ᾽ οὐ πηλίκχων οὐδέπω μέχρι καὶ νῦν ὁποῖα τῷ 

διειλημμένῳ τετόλμηται" τίς γὰρ τῶν ἁπάντων ὁτεδήποτε δραματουρ[ηθῆγαι 
χατὰ ἱεραρχιχοῦ τοσούτου συστήματος παραστῆσαι δυνήσεται, ἢ βίβλοις ἐγ- 
κείμενα κατιδῶν, ἢ καὶ ὅλως “παρειληφὼς ἀκοῇ δωόσα καὶ οἷα ὁ προειρη- 
μένος. ἀνερυϑριάστως οὕτω καὶ ἱταμῶς ἐνεανιεύσατο ; τίς ἀϑεμϊηουργίαν ἐπὶ 

βασιλεῖ, φεῦ, Ῥωμαίων τοιάνδε, ἧς τερατωδὼς οὗτος πρώταρχος ἀνεφύη, 

τῶν χρόγων ὁτὲ γεωτερισθῆναι, ἢ ὀφθαλμοῖς ἀθροίσας, ἢ ὠσὶν ἐνωτισάμενος 

ὅλως φανήσεται: τίς (ἀλλὰ φρίττω καὶ γλῶτταν ἀληθῶς καὶ διάνοιαν) ἀνο- 

σιουργίας, ὧν οὗτος κατέστη κύριος καὶ ταξίαρχος κατὸ τῶν ἀχράντων καὶ 

Μεοποιών μυστηρίων σχαιουργηϑῆναι, φριχτῶν καὶ αὐταῖς ταῖς ἐπουρανίαις 

δυνάμεσιν ἐγηχηθῆναι, ἢ καὶ ἑωρακέναι, ἐρεῖν ἂν ἔχοι τὸ σύνολον; ποῦ ποτὲ 

Χ {ΠΠ|ὰβ τορὶϊβ ταὶ θὰ8. οαπὶ τουθγοπίία ΘΧοΙροθαΐ : υδϑὶ ἀθηΐααθ πο Ὠΐο θββοῖ ο6- 
Ἰοθγαῖυβ. 116 ἃ ΟΥρυΐο ἀβίθηβοῦ., ουγαῖοῦ., γ68 οδϑ βϑιϊβ, ἃ 60 ἀδίυμη βοπαπι, ροβὶ 
Ἰγδυμη 41108. ἴῃ ἰαῦγὰ Πθαβ.. Ομ 0 8118 τ] τα] 8 ἀρίααθ ἀθοδηϊαῖα, οἱ αδθ ἀοίη- 
665 πιᾶρ}5 οἰΐδηι. ἀδοαπιαυπίαν. Βγονα χυϊὰ δάμιαο ἀϊοᾶπι : φαδδὶ μΐο ΠΟ οϑβϑῖ, οαϊαβ 
ΡΓΔΘαΙΟΙΪ οδΠΌΠ65 ἴῃ. Θοο βίδα χαοιἀϊ6 ργθοῖ 8 ἃ} 60 οοτηπηαηΐ ἀβαϊ, ργορίθν ρίαπὶ 
ἴα βἰποθυαηι. ΓΘ] ]ΡΊΟἢἶ8. βθηβαμη, ΔΒ βου βο] θθδηΐ. 

81. Ο αυα]6 ἱπιρυάθηϊδ βϑπβ 501] δϑραχίϊ ' (ΟΙΏρ6110 θηΐπι ἱπδηΐπη68 4υοααθ 
ΠαϊαΡΑΒ, αὖ' 1 Βο]θηΐ,, χαυὶ ἴῃ. φυδοάδπι ποηάτππι νἷβα ροτγιοηία ἱποαγγαηί. Ῥαΐο απο 
Ἰυοἱθ δυοίογθπι (5016) τηᾶρπογη οἱ αἰἱΐααα ἱπβηϊϊογατμη ἰηΐοι Πουηΐποα [οἰ ΠΟΡΌΓα 
8886: Βρθοϊδίογθπι., ποπάππι οθίθγοααὶ [Δ] απη., 8]: ργδϑάϊοι! μοπαϊηΐβ βαπὶ. Ῥαΐο ρὶα- 
τἰπηοταπι π60 [Δ0116 Θπαγγάπαογαπι ἀιἀδοίαπι Ορογὰπὶ γα 46] υπηαθ ἔδοίπογαπι ἀϊναν- 
5[5. ἔυΐδβθ. Ἰθιη ρου 5 ἰοβίθμ,, ᾿ἤΟῺ ἰΔηίο πὶ ἴδπηθη ααδηΐα ργδθαϊοίαβ Ὑἱσ ἀσβαβ ἐαϊ. 
Ουΐβ. Θηἶπι ἰδηΐα δάνθγβαβ ἰδηΐαπι ραϊγδία Εἰ ΘΡΑΡΟΐοαπιὶ οοοίαπι Τοργδθβαπίαγθ ροίογϊξ, 
αϊ ἴῃ ΠΡ τῖβ Ἰορογθ, δὰϊ χυαοτηοἀοουμησαθ δαάίϊα ᾿ρογοῖρογθ, ααδηΐα υἱγῦ ΡΡδβαϊοίαϑ 
ἱπιραάθηΐον δά6οὸ ον θ] 1 γα 6 ραΐγανῖ ἢ Οαἱβ ἰαπίατα πθαὰ 1 οοηΐγὰ ΒΟΙΠΔΠΟΓΆΓΩ ἱππρ6- 
Γαΐογθπι ἱπηρτ  ἰ αΐθπι, χαδηΐδηι ᾿ἷσ ΠΙΟΏΒΙΓΟΒ8 ΘΧρτΟΠΙρβὶϊ Πΐβοθ ΠΟΔΆΡΙ. ΤΘΡΆΠῚ ἰδῃ,- 
ῬοΟΥΙΒυβ, «ὰϊδ ἱπααδπι ἃαϊ Οοι}}15. υἱάΐββθ, δαΐ Δυγί θυ5 ἀυα 586 ΘΟμρογθίαν ὃ Οαΐβ (αἵ 

᾿Θηΐπὶ Ἰΐησαα μοΡγοῖ οἵ πιΘη8) ἱπηρίὰ ἰδοία, Ζαοραμα Πῖο δυοίον ξαὶϊ ΡΓΪΠΟΘΡΒ. οἱ ργ8θ- 
οἱραυβ δάνθγβιιβ ἱπηπηδου ἴα ἃς ἀοἰ ἤρα τηγϑίουία., ψαδθ ᾿ρβ8. οἂθθβί! θ5 ροϊοβίδθυ5 
δαηΐϊ ἰγοιηθηἄα δυά!τα ἃαϊ οἰϊδπλ υἱβι., αἴσθγα οἠηηΐηο αυθαὶ ὃ Ουδηάδοπδτη ἃ 586- 

» 

οοα, ἢ 48. ". 



οοἕ, ἴ, 49. ἃ. 

108 ΘΕΟΒΟῚ ΜΕΤΟΘΗΙΤΑΕ 
»ὋἪ Ἀ ἰπῃν -- »-Ὁ-᾿ ἈΝ  ἰ »“»“Ὕ ἤκουσται ἀπ αἰῶνος, τὸ θεῖον μῦρον, τὸ θεῖον χρίσμα, τὸ ὑπερφυὲς δώρον, 

Ἀ . ΝΥ ἢ Ὡ , ψΜι. ,ὔ ς , τ τὸ ϑεουργὸν καὶ τελειοποιὸν τοῦ βαπτίσματος, οὗ ὁ κόσμος ἀντάξιος οὐ- 
“, “Ὁ ΄ὔ »“ »" δαμῶς, ὥς 7ι Ἰών ἀνάϊνων ἐκκενωθῆναι, καὶ ὡσπερεί 7ι Ἰῶν ἀνενερΓήτων ἀποῤ- 

ε -»“Ἢ “9 ἢ ἰς τ . Α , ἌΝ δ αὶ 2.» ον βιφηναι, ιν εὐφήμως ὡς οἷόν τε, καὶ μὴ καταλλήλως τῷ ἐπ' αὐτῷ πραχ- 
Υ ,ὔ »“᾽ ΄ 3, " ϑέντι ἐξείποιμι' ὦ πόσῳ μὲν ἱδρῶτι περιῤῥεόμενος ὦφϑην, οἵας δὲ σκοτο- 

, Ὶ 7 ε΄ Ὶ δ ὔ, ἐν ἐς 9 » Ὰ ' Ν δὲ ,ὔ δίνης ἐωλήσϑην, ἡνίκα τε τουτὶ διεωράχϑη᾽ ἀκοῇ μὲν τότε, γυνὶ δὲ μνήμῃ 
, δ Ὃ-ὩὋ-᾿ "»"» “ 7ὔ περισχεσείς, ὦ σχετλίας ἐκείνων φωνῆς, τῶν τοῦτο «σρώτως ἀναγγειλάντων 

φ : , μοι, ἐν γωνίᾳ χαϑημένῳ, τό γε εἰς ἐμέ ἧκον ϑυμήρως “άγυ καὶ προσφι- 
“ 

ἂ -“»“ λωώς,, ὡς αἱ τὰ χατ' ἐμὲ εἰδότες ἐγνώρισαν" ὦ φοβερᾶς ἀγγελίας ἐκείγων.. 
τῆς πρώτης δὲ οὗτοι μοίρας τῶν τῆς ἐκκλησίας λογάδων, οἱ καὶ “περιπαθῶς 

-“ κὰ ν -Ὁ “ πρὸς ταῦτα στένοντες διεβεβαιώσαντο" ἣ μὴν ἐν τῷ ἐκφορεῖσϑαι τὸ οὐράνιον 
- » “ Φ , "ἢ , ε»ν» τοῦτο χρῆμα, τῆς ἐν ἡ κατ ἔθος ἐντεθησαυρισμένον ὑπῆρχεν ἁΠίας δεξαμε- “ 

-»“Ὗ᾿ ἢ “ »“ “ ,ὕἷ 2 2 » γῆς, καὶ ἵγα τοῖς καθηϊηταῖς τῶν τοιούτων ἐδέδοχτο ἐχχομίζεσθαι, τοῖς ἀπὸ -» 7 ᾿ ε -“» , - τοῦ ἄγγους ᾧ ἔτυχεν ἐξαντλεῖσϑαι καταλειβομένοις σταλαγμοῖς ἐνσταλάε:- 
σεσἣ Ὁ διοδ ͵ ἧς γῆς ἐδάφει καταῤῥαινόμεγον' τὸ δέ Ἵ σαι, τῷ οαιοθευομένῳ τῆς γῆς φΦ αταὰρῤρ μεν το γε ἄγγος 

“Ἢ » »Ἢ Ἵ ΩΣ Σ τοῖς ἐξ ὧν ἐλήφϑη καὶ πάλιν ἀποδοθῆναι, ἐξ οἰκίας γὰρ ἦν, κοινὸν αὖ ᾿ 
Χ ἣν , ᾿ καὶ εἰς χοιγὴν ὑπηρεσίαν ἐσόμενον" ὦ φευκτῶν ἐπιχειρημάτων ὦ δραμάτων 

"»“, Ὁ 
Ὗ "Ξ“᾿ ἀπαισίων ἁπαξαπλῶς" ποῖα ποτε ἀκοὴ τοιούτων ἀκροάμων γέγονεν ὁπωσοῦν: 

- Ν »-» »ἭἪ τίς θέα τοιοῖς δὴ ποτε πὸ “παράπαν τὰς οἰκείας ἐπαφῆκεν αὐϊάς: ποῖος ἄρα 
δ ο ,’ 3 ΄, ΕΥ͂ 7ὔ δ ΄, 3 Ἅ 7ὔ ἰαλογισμος, τίνων ἐνθυμήσεων ῥήματα, ποίων διανοημάτων ἐπιβολαὶ, τίς 

[ω] »ο -ὉὋ - [2 »“ “ σχῆψις, μελέτη ποῖα εὐπρεπὴς ὁπωσονοῦν χαὶ εὐπρόσωπος τῷ συνειδότι τοῦ 
ε “Ὁ »“" “ ΄ 2 [᾿ δ᾽ “ἃ ἢ ψΨω Χ Ἁ ’ὔ Ὶ εὐυρέτου τῶν οὕτω τελουμένων ἐπήλπτοσαν; ἡνίκα ἐπὶ πᾶσι καὶ τὰ σεπτά χαὶ 

φρικώδη ϑεῖα λύτρα τῶν ϑυσιῶν, ἱερουργηδέντα παρ᾽ οἷς οὗτος, ὡς καὶ 

οὐ] δυάίϊαμα αὶ, ἀϊνίπαμη ἀπραθηΐμη, αἰνίηαηγ ΟὨγίβιηδ, ΒΌΡΘΓ Δἴ ΡΑ]6 ἀοπαπ, 
ἀοἰβοαπι Βαρίϊϑηη! σοπιρ] θμμθπίαπι., οἱ τημπάϊ ΡΓΘίϊαπη ΠΟῚ δθααΐγαϊθὶ.:, ἰδΠ 8 Π) 
Ῥγοΐαπυπη αυϊά Θνδουδτί, δαΐ ἰδπηχυᾶμι ἱπαι1]16 ργοίϊοὶ, αὐ παϊ ον θ 5 νου ὶβ οἱ ποῃ ΡΓῸ 
Ραϊγαία ἱπαϊρηϊίαῖθ Ἰοψυὰν ὃ Ὁ χυδηΐο βυάογθ θρῸ πιᾶηᾶγα ΠΟΙΏΡΘΓΪΒ. Βὰπι, ΦυΔΠῚ 
ἴθπθθγοϑᾶ ψϑρι]βίπθ Οσοιραγὶ,, οαπὶ πᾶθο ἀρθγθηίαγ ' Εἰ ἴαηο αυϊάθηι οχ δυαϊία., οχ 
ἀαΐε πη ΠΊΘΠΊΟΥΙα δἰομἰ 85 δατη. Ὁ ἱπηροῦππᾶπὶ ἱΠΟΓᾺΠῚ γοοοθί, 4] τ Πὶ Προ ρῥτ]-- 
παηλ ΤΘ[Ό]ΘΓιπὲ 8 θηιὶ ἰπ δηρι]ο, δ πιὸ χυΐάθπι χαρά αἰτίποὲ ΠΙΡΘπίοΡ δἀτηοάσπι 
οἱ ϑιιδυ 61, ργοὰΐ ΠΟΙ] τηϑὶ βοϊαε Ὶ Ὁ ᾿γθπιθπάαμπι ππποίππι Π]ΟΓαμα, ΒΆΡΘΡΙΟΓΡΙΒ ᾿Π 8 Πὶ 
ΟἰΑ5818. Θοο  βϑίδθ ργοσθυαπη, ααΐ ἀο]θηί85 δοπηθηΐθβαθθ ἢαποίαμηη ΘΟ ΠΥ μδραηΐ ̓  Παοπιο- 
ὁ πθπιρ6 οὐὔπὶ οἰἴδυ γί. οδϑ  ββιϊβ Γθ8, αυᾷθ 46 τογα ἴῃ γϑοθρίδουϊο οἰδυβα ογαῖ, δὲ 
᾿ναΐαβ ΠΑρῚ δαοίογ 8 ἰτάϊτα δα ᾿ἀβρογίαπάππι ζαΐββοι ; Ομ 6 46 νᾶ86 Πδυρ γον, 
τηδῃδηΐθ8. ἴπΠ66 σαϊ[8 ρΌΒ]οπη ρᾶνὶ πιθηΐ απ ΔΒ ρα βίββθ, γὰ8 δαΐθη ἸΡβαπι Δ 1415 40- 
ταΪ 5. τἀ ἀϊταπι (πᾶπι χυδάδηι Θχ ἀοπιο δγὰ ) ργοίδπαπι ΓΓβα5 δἱ οοιηπιαπὶ πδαΐ ἔα- 
ἴαγαμι. Ὁ. ἈΡΟΠΪΠΔΒ11685. ἀαβα8 ̓  Ο βρροίδου! πὶ ργογβαβ ἱπίδμάαχῃ ! Ουΐδ Ρᾶγὰ ἀπαυδηι 
δια ν 1 7 Ουἱβ ΘΟ] 8 δοίθιι 8] χαδηάο βδηη 1Δ]10 5 ἱπίοπά!ι ὃ Οὐδδ τηθηιῖ5 γαιοοίηία, 
“υογαμλΠ 81 ΒΘΠΒαΠ) Ὑογθὰ., ααΐ οορΙ αἰ Οη πὶ Ἰηοῖαδ., ααΐ ἱπιρδίυβ,, 486 πιϑᾶϊ- 
ἰαιῖο Θοηρταδ ἀυοιηοάοοιμηχαθ οἱ ἰάοῃθα οοηβοίϊθηϊ πὶ δποίου Παρτιολαπι ΠΟΡῸΠῚ 
ΒΡ γαη ὃ ὕσμα, ῬΓΔΘίο ΓΘΠΙαἃ., βδ γᾶ δἰΐαπιὶ ἃς ἰγθιηθηδα βου Ποίογαμι αἰνίπαθ 
τ αϊπηαθ ἃ 115. ἰᾶτα Ρθγδοίογαπι, αυϊρθαβ ἰο ΟΥργῖαβ αἱ ἀϊοίαπα δὶ παρα οοπιπνα-- 
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-“ 
Ὁ ,ὔ Ψ - Ε] »Ἢ 9 πρώτην ἐνεσημάνθη κοιγωγῶν ἐδείκνυτο καὶ ἁΠιαζόμενος ὅσα τῶν ἀρΓῶν αὐτῷ 

τ“: »“ ,ὕ , καὶ ἀπράκτων καὶ ἀσυντελῶν παντάπασιν ἀπεπέμφϑησαν. 
5 ᾿ν; ,ὔ δ , Ἂ ΝᾺ Ἶ 3 ᾿ “» πβ΄. Ἐμοὶ μὲν οὖν πρὸς ταῦτα μόϊις ἂν ἤρκεσεν ἕν ἢ καὶ ὀλιάττα τῶν 

-“Ὁ“ ἕ “ω ΟῚ -ΨΤ ἃ ἣν λεχϑέντων, ἢ καὶ τῶν παρεϑέντων, λεστομερώῶς ὡς ἐνηργήδϑη διασαφῆσαι, 
᾽ -“ .ο“ - δ Ν ᾿ , Ν ΄ καὶ τῷ λόγῳ ϑεῖναι οἷον ὑπσόψια' τὸ γὰρ δὴ τοιρυτοτρόσως διὰ πάντων 

᾿ Ἴ .ο »“ὝἪ -“ “ ,ὕ “Ὁ ΄, ἐέγαι,, οὔ μοι. δοκεῖ, καὶ τῶν ὑπὲρ ἐμὲ πολλῳ τῷ μέτρῳ τῆς δυγάμεως καϑ- 
ν »Ἣ“ ἐ “Ὁ ΝΕ, εἐστάναν" εἴ γε τούτων ἕκαστον ἐμφανῶς εἰς ὅλην ἂν λογογραφίας ὑπόθεσιν, 

-"" .“« 4 " Ἃ ᾷ. ἃ Ἁ ε καὶ τοῖς οὕτως ὑπερτεροῦσιν ἀπέχρησεν ἐφ᾽ ᾧ καὶ τὸ κατ ἐπιτομὴν ὡς ὑπε- 
“ ἢ ,ὔ 4 Ἷ Ὁ» σχημένον στέργων ἀεὶ, καὶ οὐ δὲ τοῦτο διὰ ππάγτων' ἔστι γὰρ οὗ καὶ οὐ 

"»“»“ 
3 διά τινων παντελῶς. Καὶ ἄλλαις μὲν οὐ τυχούσαις αἰτίαις εἰς τὰ ῥηθέντα οοά, τ, 4.» -“ -Ὁ Ε ΄ 3, ;" ἃ , -.-" τῶν ἀτοπημάτων συνελαθῆναι τὸν ὑπηγορευμένγον ἄνδρα φημί ἡ δέ γε πασῶν 

5 ἿΨ ΄ “ο“ Ν “͵ πλέον ἐκμήνασα, καὶ οἷον ὑποβάθρα Ἰούτῳ παΙιωθεῖσα, ῥίζα δὲ μᾶλλον σἵεῤ- 
,» δῷ “ , ς ". ε 3 ᾿ Ἷ -Ὁ ῥῶς ἄϊαν ἐμφῦσα, ἐξ ἧς ἀνατεθηήλασιν αἱ λοιπαὶ, ὁ ἀκρατὲς ἔρως Τῆς φιλαρ- 

»“Ξ, ΄Ὸο-“Ὃ΄' " “ω χίας ἐγνώρισται" καὶ οὐχ ὡς τοῖς πολλοῖς, οὕτω δὴ καὶ αὐτῷ κατ᾽ ἐμφέ- 
“. »ο“᾿ [2 ΩΥ “ο“ο2 ρειαν ἴσην ἐνέσκηψεν, ὡς ἁπλοϊκῷ Τινι λόϊῳ μόγον ἕν ἐπισπεῦσαι τόγδε χαγ- ψὼ “᾿ς ᾿ »-“ - »»νὝ“ὋὦἊ »“ ἀναγκάσαι τοῦ “«σοϑουμέγου τυχεῖν, καὶ στῆγαι τοῦ λοιασοῦ τῆς ὁρμῆς" οὐ- 

“Ὁ “Ὅ “59 , ΩῚ δαμώς, ἀλλ᾽ εἰ μὴ πρὸς τῇ τοῦ ἐρωμένου ἐσπιτυχίᾳ, καὶ τὸν ὃν ἀφέλοιτο 
τοῦτο Τυραννικῶς, καὶ πᾶσαν Ἰὴν περὶ αὐτὸν ἱερὰν καὶ ἀξίαν ὁ ἡυριν, ἐξου- ἢ ρ μήτυριν, 7 Ν ᾿ , 3 . “δ Ρ Ζ ρῳ [ρε Μεγημέγους περὶ τὴν πίστιν ποιήσειεν, οὐχ ἐξειν ἂν ἔτι βίον βιῶναι Τῇ σφε- , διαθέ ᾿ " , . ἐγθέ Σ ὥχαθὲ ἢ ᾿ τερῷ Οοιαύεσει καὶ περινοίῳ καταλληλον ἐγθέν τοι χαὶ ἀχα ἐχτως εἰς τὰ προ- 
κεχαραγμένα τῶν τολμημάτων. ἐγήλλατο, τὸ τοιούτους σφᾶς ἀποφῆγαι μᾶλ- 
λον ἐντεῦθεν ἐπιτεχνώμενος" καὶ καὶ πρὸς Ἰαῦτα παῤῥησία χαὶ πεποίθησις ἀῤῥα- Ἧ, [ .Ὁ ΄ “ 5“ Ἀ Ἢ “ω δ ᾿ ε 3 γῆς; ὅτι τὲ τοῖς πληδϑεσι φίλα εἴη πετελεχῶς, τὰ τοιαῦτα τἡγυχως ροσαὶς 

ὨἰΟΔΠ8 8 Π]Ά] 16 58 οἱ ΠΟὰΠ5. Δα αδραΐ, παπο ἰἀπλαδη γαηὰθ οἵ ἰῃθρίδθ δίαᾳαθ ομηηΐπο 
ἱπηρουίβοϊαθ., δρθοῖδθ ἔπθγαῃῖ. : 

82. ΜΙμῚ χυϊάθπι δθρτο βυϊβοίοιθαϊ, γ6] απ γαὶ Ρᾶυοα χυδθάδπι ᾿Δπὶ ἀϊοίογ ᾽πὶ δαϊ Θθϑπλ ὈΓΔΘ ΘΓ βΒΟ Γι ., ΡΥ ΠΟ] αἰἵτῃ Ργουΐ θὰ δοία ἔπθναπὶ 'ἰπ Ἰποθὰ ργοϊγαῆθιο, ΤΩ ΘΒ. ὙΘΓ 8. ΟΟ]0 γθ] αἱ] Βαρροπορο: ὨΔΠΊΘΘ ΟΙΏΊΠΪᾶ ῬΘΡΟΙΡΓΘΙΘ,, ἴΠ| Τη6ᾶ5 ἴαμα Θ[ἀπ τὴ6 ψΑ] ΘΠ ΠΟΤ απ. ὙἶΓ 65 Θχοθάϊῃ : οἰθηΐτ ΠΟΓΌΤΩ Β'ῃ5.}4 δ ἱπίθργδα ᾿ἰβίογίθ ἃγριι- 
Ὠ]Θηΐα ΠῚ οἰϊδηι αἰἰΒου ΠΟΥ θ15 βα.15. Θϑβθηΐ. Οὐδιηοθγοιῃ ΘΡ᾿Ομλθη., Χαδπὶ ΡΓΟμ δὶ, οοη- Βίδηϊθ Ῥγδθίθγο ἢ πθάαθ Βδη0 ᾿ρβᾶπι 84 οπχηΐα ΔάΠ1θ6ο: βαηΐ βηΐπὶ 4086. πυ]]αἴθηϊι5 Αἰππρο. Ῥγοΐθοίο ΟὉ 1188 χυοχαθ πο ]δνὶβ χποπχθηξὶ Οδ585, ὈΓΔΘαϊοΐαπη νἱράτα ἴῃ ΤΑΘΙΠΟΡ 88 ἸΠΙ Φα [ῖ65 ἰμοἰ 1888. ἃῖο : ψφαᾶθ ἰηηθη {]Πὰπὶ τη δ᾽]5 1ἢ ἰηϑϑηΐδπι Δα ἀαχίϊ, οἱ 
ἑαπἀδπηθη! ἸοοῸ ἔαΐξ, τδἀίχαυθ ΠΡ Πββί πο ἱπῆχα,, ἀπάθ οοϑίθγα ΡυΠυ]αταπὶ, οἴἴγομπαῖα 
ΒομοΥΐβ ἀμ το ἕαϊὶ, 4άδ6 πο αἱ. 1105 τη} ]05., ἰρβπὶ ἀύοααθ ρᾶγὶ νἱ οουεὶραϊί, [ἴὰ αἱ 
ἀπυπ αϊὰ 5ἰ Πρ] 1οἱ το ἀρθγα οορεγοῖ χυὸ γθ ουρίϊα ροιϊγϑῖαν, δ τϑ] αι γθΓῸ ἱπιρδίαπη 
Θἰπ5. ἱπῃϊθογοῖ ἢ ποῃ ἰΐα, ἰμαύδιῃ ; 564 πἰδὶ, ἄππλ νοὶ βαὶ ΟΟΙΏΡΟΒ Πδγοῖ, {ΠΠὰτ 400- 
406. ἃ 58. αἰρηϊζαίθ, Βρο] δίαιτα ΠΟΙ ΘΠ, Ομ βᾶογο δἷαβ αἰξηοααθ οἷθγο, ὀχβοπῃογᾶ- ἴαπι οἶροα Πάθμι οἰβοογθῖ, ποὴ νἱἀθραίαν 510] γἱιίατη νἱοίασαβ ΟΌΡΙ αἰ αὶ βαδθ τηθηί 8 ΤΟηρΡΤαδμη. ἬΪπο οἰἴγθηδίθ δὰ δηιθάϊοϊοβ ἀιβιβ σαθραὶ, δίχαθρ αἱ 1105 1411 [Δ π)ὰ οπθ-- Ταγθὶ.: αυρά΄ φυϊάθπι οοηβἀοηίοι δἀτηοάμχη Βγγαίίθγααθ βρθυαραὶ, χαίΐα πἰπηΐγαπι Ρο- Ῥα]Ὸ βγα  βοα θα δἰ Ποὺ Ρογβοθγοῖ,, Υἱ χυαοχαθ ἱπάιθία ρναοίααϊοὶ! ἐτθίας ἹΠΟΓαμπι, 



οοᾶ, ἢ, ὅ0, ἃ. 

410 ΘΕΟΠΟῚΙ ΜΕΤΟΘΉΙΤΑΒῚ 
“Ὁ ᾿ ᾽ -ω΄ ν“ “« ὃ ἢ ἀναμφιβόλως ταῖς ἐκ προλήψεως κατὰ τοῦ ἔργου τῆς εἰρήνης ἐνασμενίζουσι: 

’ ς “ ,ὔ “οἜ καὶ ὡς γηϑόσυγοι παραυτίκά οἱ προσδράμοιεν ἅπαν σύνταγμα τὸ τῶν μονα- 
“Ἢ - , Ν χῶν, οἷς σύγνομον οἴκοθεν ἑαυτὸν αὐθημερὸν ὡς εἴρηται κατεστήσατο, χυριω- 

΄-᾿ ,ὔ οῸοῸὉὋ᾽ »΄»“-ἼὋ τέρως δ᾽ εἰπεῖν ἀγελάρχην τῆς σφῶν ἀγέλης ἐξ ὑπογύου κεχειροτόνηκε' καὶ 
Α »“ “ωἼ ΩΝ τ ὡς οὐδὲν ἐμποδὼν σφίσιν αὐτῷ προσρυῆναι, καϑαρῶς ἀποδεικνυμένῳ οἷς φα- 

, ε ν ᾽ ἃ νείη διαπραξάμενος" τοὺς δὲ μὲν κατὰ ἀσεβείας μαχεσαμένους, ἑαυτὸν δ᾽ ἐν 
΄ ΄ . 2 , δὲ Χ ’ 2 , ε ,ὕ ’ τούτοις χορυφαιοτατογ' ἐχείγου δὲ καὶ λίαν ἐπιλανϑάνεται οἷονεί τινι χάρῳ 

“ω 
᾽ὔ ᾿ , “τῇ δοξομανίᾳ βεβακχευμένος, ὡς πράξεως ταύτης, ἣν ἀπάγειν εἰς ἀσέβειαν 

οὐκ ἐρυθριᾷ, πρῶτος συνεργὸς καὶ συμπράκτωρ, καὶ μὴ ἀμφιδοιάσιμος ἐπαι- 
, θέ . , .- νον» 3“. ε 2 , ἡφῷ- ἸΣ νέτης καθέσϊηκεν' ἀλλά Ἰοῦτο μὲν ἐκεῖνος ἦν ὁ καιρὸς ἐμπνεύσας αὐτῷ" Τὸ 

“ μὴ »“ -“ » »“Ὕ ἔφερον αὖδις ὁ γῦν' κἀκεῖ μὲν ϑερμὸς ἀληϑῶς ζηλωτὴς, καὶ σπουδαῖος ὑπὲρ 
τοὺς χατ᾽ αὐτὸν συσπουδαζομένους, ὧν ὁ λόϊος ἀνωϊέρω που φθάνει μνησθείς; 
ἐνταῦϑα δὲ ϑερμότερος πολλῷ πλέον καὶ βιαιότερος, οὐκ ἐπὶ τοῖς ἐναντίοις 
[ « 4 9 3.3 Ἂ, αν Ὃ “Ὁ »] »", ε Γς Ν ὁμοῖος εὑρισχόμεέενος, ἀλλ᾽ ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς ἐναντίος μαλλον ὁρώμενος, πλὴν 

2 ᾿] ,ὔ ἢ 2 ’ὔ ἐνὶ “ Γ ΝΥ (λ Ἴ] δ ἂ 5 θ ο»“, οὐκ ἐπίσης ἐν ἀμφοτέρῳ καιρῷ, μενοῦν [ε καὶ μάλισία σφοδρότερον ἐνταυθοῖ 
΄“- 

»᾿Ὼ.“-“ , τῆς ἐναντιώσεως δράττεται, παρόσον καὶ οὐκ ἴσων ἀλλ᾽ ἐκεῖ μὲν μειόγων, 
3. δὲ ε “»Ἥ 3 δὶ δὲ , Ἁ “ 9 ς , 2 ἄλλως ὁὲ ἱκανῶν, ἐγϑδαδὶ δὲ μειζόνων χαι τῶν ἄχρως ὑπερχειμένων ἐπιτυγ- 
χάνει γερῶν᾽ καὶ παρὰ τοῦτο εἰ ἦν ὠδί πως πρὸς πλείω χωρῆσαι καὶ δεινό- 

“ 
“» ΓῪ τερὰ τῶν πραχϑέντων, ἀσχέτως ἂν μὴ ἐπιδιστάσας ἐχώρησε' ποῦ δ᾽ ἂν καὶ 

εἴη ὅλως δραστηριώτερα , ὅπου γε καὶ τούτων αὐτῶν οὔμενουν τελεσιουργὸς 
53. 3 5 " ς 9 ὁ. 6 " ,ὔ ε δ᾽. , ᾿Ξ π΄ Ὧν δὲ ᾿ ἄλλος; ἡ ϑεατὴς ὡς ἐῤῥεθη τῶν χρόγων ὁτεδήχσοτε πσέφανται εἰ ἣν δὲ καὶ 
δ , 2 4“ ΤΠ ΝΣ ΕἾ ΄, κ - θ Ρ υσσεβείας ἐπέκεινα ὄνομα, πρὸς ἐκεῖνον ἂν κλήσει τὰ τῆς δηλωθείσης πραγ: 
ματείας ἐχκορυφῶν ἐληλύθει" ὅτι δ᾽ οὐκ ἣν εἰς, Τοῦτο προάΓέϊαι" καὶ καΐϊονο- 

, Ὁ δ. ᾿ 3 ͵ ’ β, ,ὔ μάζειν οὕτω πλατεῖ καὶ ἀπυλώτῳ στόματι ἀπαυϑαδιάζεται. 

αυΐθυβ μοὶ δἄνθγβαυ! ρ]δοθραῖ. Αἴχιθ αὐ ΙΔ θν βἰδιϊπι δὰ 86 φοπουγγογοί ἰοΐαβ πιο- 
ὩΔΟΒΟΡμα ΟΟΘἰαβ, ααΐσαπι Βροηΐθ ἧρβο 416 βϑιχδὶ οοπέοδδογανογαι:, βίαϊἱπὶ 80 ἱπίιο 
Ἰρβογαμῃ ΡΓΔΘΒΌ]Θη) τ ρθηΐθ θρίβοοραπι ογθαΐ,, αἱ πα]]απὶ 1118 ᾿πρΘαϊπηθηΐαμῃ [ογοὶ 
4αομηίηυβ δα 86 ΔΟΟΌΡΓΘΡΘΗΪ, πὶ ἀρθογία ἃοῖᾶ δι ἀθιηοηβίγαβδοῖ; οἵ αυοά ἢ]1 ἱπιρῖθ- 
ἰαι18 Θββθηϊ 46] ίοΘΒ, δὲ 86 πῃ 1115 ργαθοίραιπι. ΠΙᾺ ἰάπηθη ππυ]ίαπι ΟΡ] νίβοί- 
ἴὰγ., αοάδπι 6] αἱὶ ἰθηηθῖο 9] υἷα ἃπηογα ϑυγίαϊαβ, ΠΘΠΡΘ ΠΘΡΌΪΙ 118 σαοά ἰπιρί6-- 
ἴαΐθπι ἀρ ΡΘ]]γΘ ποη γθγθοιπάδίμν, 88 ἐπ ῥγΙπηὶβ δα ΐ588 ΟΟΟΡΘΓΑἴογθῃι.,, ΔἀἸαίογοα., οἱ 
ἱπάσθίαπι Ἰαιἀαίογθη). 564. δηΐπη μοο ἱρϑβὶ ᾿πϑρίγαθαϊ ἰθιηραβ 1Π]πα, Δ] Θγαπι γθγῸ 
ΡΓΆΘΒΘη5. Ἐξ ἰὰπὸ ααΐάθιη ἔδυνίἀβ σοῦ Ζϑίαϊου: δγαΐ δὸ ββ4 0] 5 ῬΓΔΘ οδἰθυῖθ ΟΠ 60 
βία] 0515, “ΌΟΓ ΠΣ ΒΌΡΘΓΪΟΙ ποβίγα ογαίίο τϑιηἶξ : ΠΠΟ ἃαΐθη τ]ὸ ἔογυ θη  οῦ, 
Ἰομρθαῦθ Υἱο θη Ποῦ, ΠΘαῸ8Θ ρᾶν ἱπίον. οοη ματῖοβ ἰηνθηΐαβ, 864 ρ]8 4α8π) 1111 οοη-- 
ἰγΓαΓ 5 ὙἹΒ5., 60 ΔΘΩΆΔΙΙ αἰγοαὰθ ἰθπροῦα σραάᾳα ; σαΐρρα πια]ῖο νϑμθιηθηϊίαβ πα πὸ 
Δ δΔάνθιβαπάμμ ἱπουμθὶ!, 40 Τηδρ15 ἰπδθαθδ]8 πθροιϊ πὶ δϑὶ ; πᾶ πὶ 1116 παϊπογα, 8115 
τ θα] Οονῖα., ὩὰΠΟ πηδίογα δὲ βιγηπηᾶ ΘΟ] ατηθηΐα ΘΟΠΒΟααϊΐαΓΡ. Ργορίογθα οαπὶ ΠὰΠῸ 
ἸΙοθαὶ δά ρ]υγὰ οἱ δΡράνοσα ὈγΔοίθυ 15. δοία ΘΧΟΌΓΡΓΘΓΒ, εἴἴγοπαίθ ΙΒ Πα 6 Πδοβ [8 Π8 
ἀθοαγεῖξ. Οὐἱά πὶ γορὸ γϑμθηιθημογα δἰηΐ βίφυϊάθπὶ ΠΟΡα ΠῚ ἰρβογαπὶ οῇδοίον 8] 118 
δϊ Βρθοίδίου μθὺ' ἔθιηρογα ποθὴ ἂρραγαϊϊ. Ουοά εἰ αυϊὰ δάϊιαο ἔα δβθὲ ἱπηρίοἰα 8 γο- 

"Θά Ρ.]0 (4αοα πΟΡἰΒ ἱπιρίπρὶ 1) τηαρὶβ ἀἴδησμι, θᾶπι 1116 ΔρΡΡρΘ)]αοπθαι οαρί4θ ἀγεραΐδτ 



"νὰ ἂν ἜΝ θαυ" 

ὝἜΞσΎ ἀββ ὰρμνΥ τὰκ τ πὰρ συν τς σον 

-ΚΎΥΥΝ νὰν νὴ χν Ὑ α σὰ  ἀπβἌ] αν. 

7... Ὁ. ὙΨ'Ψ νὴ ὙΨΨΘΉ ΠΨΥΎΥ Ἢ ΡΟ 

ἩἨΙΘΤΟΚΙΔΕ ΘΟΘΜΑΤΙΟΔΕ Π18ῈἙ Ν {1{1 

“Ἄ͵Ό Ἁ ς ἌΝ, ς ΣΝ “Ὁ 4 Χ ΄ " πγ΄. ᾿Αλλὰ τοσαῦτα πεπραχὼς ὁ [εγνγάδας,, καὶ καλεῖν οὕτω καὶ διαβάλ 

"ος. ἐμφήνας, καὶ ἐξ ὧν ἄνω διειλήφει πατρικῶν ϑεολο- 
σεῶν᾽ δηλῴσει: δὲ καὶ παρακατιὼν χαϑαρώτερον, τό γε ἀρ- ἃ ̓ ἀ νων! κατὰ Ισυνημμένην ἀκολούϑησιν διερχόμενος. Τοιγα- μὲν ὃ μετέωρός οὗφος ἀνὴρ πάντα διηγωνισμένος ὡς λέλεχται" χαὶ 

ἡσπᾶσά ἣν ἐχαὶς, καὶ οὐδαμῶς οἱαδή τις διχόνοια “προσδοκώμενον ἔπσαϑλον 
ἐδρεῖν τῶν καμάτων, τὸ σάντας προσελϑεῖν ἀδιστάκτως τοὺς τὸ προϊστορη- 
δὲν συμπληροῦντας «σεριζήτητον σύστημα, καὶ ὑπ αὐτῷ “οιμένι καὶ διδα- σχάλῳ διακυβερνᾶσϑαι καὶ διϊ ϑύνεσθαι" καὶ μάλιστα σφῶν ὅ τι χάριν τό- 
σον ἀγώνα εἴη διηϑληκώς" οἱ δὲ μή τε τούτων, μηθ᾽ ἑτέρων, ὅσα διὰ σπου- 
δῆς Θείη αὐτοὺς ἔγϑεν ὑποποιούμενος σφοντίσαντες ὁπωσοῦν, τῆς αὐτοῦ χοι- 
γωνίας πάμπαν ἀμέϑεχτοι τηρηϑῆναι “Φαρασχευάζονται" καὶ ὁ μὲν ἀπέκειτο 
παντοῖον εἶδος μεταχειρήσεως μετιὼν, ὑπααϊέσθαι σφᾶς ἐκδεχόμενος, οἱ δὲ 
ἀπεπέμποντο᾽ ὁ μὲν ὑπισχνεῖτο. οἱ δὲ οὐδ᾽ ἄκροις ὠσὶν αὐτὸν τὴν προστα- 
σίαν ἀκηκοέναι ἠνείχοντο' ὁ μὲν ὅπως ἑτοιμάσειε σφίσι πάσας δὴ τὰς λαμ- 
πρὰς καὶ περιφανεῖς τῶν μητροπόλεων προετίϑει, τοὺς λαχόντας αὐτὰς ἐκ- 
ποδὼν ποιησάμενος, οἱ δὲ καὶ τὸ πρὸς μικρὸν ὑπενδοῦγαι παγτάσασιν ἄνε- 
βάλλοντο' καὶ ὁ μὲν ἔτι παντελῶς ἀπελάσειν τοὺς τῶν ἐπισκόπων ἐπιλοί 
πους, εἴ που τινὲς εἶεν ὅπως δή ποτε ποαραλελειμμένοι, καὶ μὴ δ᾽ ἂν κατά- 
λογον ἄλλον ἱερατιχὸν μεθήσειν, μὴ δ᾽ ἂν εἴ τι χαὶ τοιοῦτον ἕτερον βού- 
λοιντο,, μόγον εἰ αὐτὸν παραδέξαιντο ἐπηγγέλλετο" οἱ δὲ οὐχὶ χαὶ εἶ τὸ 
5θῖ. Νύμο αυΐα ΠῚ] βαργὰ ἰᾷ γοραθα]υμι οϑὶ, πος ᾿ρβύπι ῥρία]ο ἱπίγθηϊαθ ογθ ἀὰ- ἀοῖ ἀβυγρᾶγο. ' 

89. Αρὸ νϑγὸ αυοά [Δ]α ΘβΡΘρίαβ. ἶσ ρογθρθρὶῖ, οἱ 11ὰ ποθ ἀδοιιβᾶγθ δὸ υἱΐαρο-- ΤΆΓΘ, ΟΡ ΘΟΠΗΡΠΊΔΙΪΟΠΘμ. ἃ 586 ΡαἰγΓαϊοναμη., βαβοθρουῖξ, δὲ χαρά ἴῃ οχίγθηη τη Π66α]- [[40 ΤαθΓΙζ, ΟΥαΙΟ ποβίγα δἀυμηθγανῖῖ. ΡΘΥ ΘὰΒ 4185 ΘΙ]  ραΐγαπι {ΠΘο]ορίοαβ ἀριηοη- ΒΙΓΔΙΙΟΠ6Β ; δὲ δή θο᾽ Οὐ 5 ἀθίποθρβ οδίθηϑι., οὐμπη ἱπίθρυδηι ΟΟΠΕ ΠΕ ΔΙΊΧΘ 5 ΓΘ ΘΟΡαΠΊ ααᾶ6 ἀϊοία βαηΐ ἀδουγγοῖ. Ηἷς ΘΡΒῸ ΙΡ ἴπ ΒΒ] π|8 δ]δίαβ, οδγίατηθη οἵηπθ αἱ αἸοΐατα οϑὲ σοπβαμμηαγδγαῖ, ΒΌΓΠΗΠΔΟΈΘ ἴῃ 506 ΘΡαζ, ὨᾺ] 6 οἱ ἀπ ίαμα ΒΌΡΘΓΟΓΔῖ, αυΐϊῃ Θχρθοίδιαπι ἸΔΒΟΓ πὶ ΡΥΔθημλϊ πὶ ΟΟΠΒΘΟΌΘΓΘΙἊΡ ; ἔΌΓΘ Ὠθηρθ ᾧἂξ οπιηθβ δοοβᾶθ- γρηΐ δά ργδϑάϊοίδιῃ θχρ]θπάδη ΘΟΠααΙβι[ἀ πὶ ΘΟΔρΤηΘηϊαΙοποτ,, νἱἀοθοὶ αἱ ἃ 5. 58 ΡΑΒίουΘ ΒΌΒΘΥΠΑΓΘΏΓΙΡ ὁπ Π68 οἱ ἀἰγρογθηϊαν: Πχα6 πηαχίπηθ αογαμι ργαῖία ΘΓ ,θη ἴδηΐϊαπα οθγίαναγαϊ. Αἱ ἰδ] πθράὰθ ΠῸΒ ὨΘΟῸΘ 8]105 δοίιβ, χυοίχαοι «υοπιοάοουμηααθ 18 ΘΟμα θα αν, ρϑήβὶ Βα θθηΐθθ, ΒΡ δἰ ΟΟΠΙ ΠΛ ΪΟΠΘ ΡΓΟΓΒαΒ ΔΒ Παρ ἀθοθρηπηΐ, Εἰ 116 αὐϊάθπι οπήπθ ἀρ βοὶ! ρϑπαϑ ΘΧΡΓΟΠΊΘΗΒ,, ἴρβο8. 5 δὶ ϑοποι γα βαϊαροθαὶ, αυὶ ὨΪΠΠῸ τλΐηπ8 ΓΟΠαΘ δηΐ: Ῥγομλϑθαϊ 1118, αἱ ΐ ἢ βαχπηηηΐβ ἀαυϊάδπη Δαχ θὰ Ροβία- Ἰαίαμ οἷα8 Δα Θ᾽ Βαβι μοθδηΐ : 1116. 88 ῬΑΓΆΓΘ ᾿ρββ ΒρΙβῃ 488 οπγπθβ οἱ ΟΡ] ΟΡδ8 ΤΑΘΙΤΌΡΟΪ 68. βρη οὶ, ραβιουθὰ5 ΘΓ πα οἰβοιίβ, δ πὶ τ ΤΕ] απ ααΐάθπι 1806- ἴλοϊαυ! 86 ρϑγηη το αηΐ, Π16 86 ΟΠΊΠΘΒ. ΘΧΡΕΪΒΓΙΙπι Θρίβοοροβ 5ἱ χαίβ δάμις ΒΌΡΘΓΘΘ- βθῖ, πρῸ Δ] Πὰπιὶ ΒδοΘΡΔΟ Δ] θα οαἰΔ]ΟρΊΠ ΔΘΆΪαΓαμ, Ὧθ 5ἱ χαϊάρῃ δυα ΑΙ χαϊα γ8]- 

ΟΟα, ἢ, δὅ0. ". 



βοα, {, δ[, ἃ, 

{12 ΘΕΟΆΘΙ ΜΕΤΟΟΘΒΙΤΑἜ 

πᾶν μεϊαϑείη, καϑυποχύψαί οἱ βεβαίως αὖϑις ἀντετίϑουν καὶ διενίσφαγφο" 
ἦσαν μὲν Γὰρ ἀληθῶς τοιαῦτά τιγα δράσειν μελετῶντες μαχρόθεν, καὶ ϑαμὰ 
συγδιασκεπτόμενοι, καὶ φϑεγγόμενοι, ἅτε καὶ πρὸ τῆς τῶν ἐκκλησιῶν ταυ. 
τησὶ πραϊμαϊείας δι᾿ αἰτίας ἃς προὐπεσημήναμεν, στρέφοντες καϊὰ γοῦν, καὶ 
πᾶσαν ἀνατρέψαι καὶ ἀλλοιῶσαι τὴν ἐκκλησίαν, καὶ ἐξ ἑαυτῶν νέαν συσὶη.- 
σασθαι φανταζόμενοι, πλὴν οὐχ ὑφ᾽ ἑτέρῳ τῶν ἁπάντων τίνι" τὸ Γὰρ δὴ χαὶ 
ὅλως ὑπὸ τῷ δηλουμένῳ ἐρεῖν, πολλοῦ γε καὶ δεῖ, ἀλλ᾽ αὐτούς ἐϊκρατεῖς, 
αὐτοὺς αὐτουργοὺς γενέσθαι ἠβούλοντο: ἐμοὶ δ᾽ ἐπιεικῶς ἄπορον, ἐπὶ τού. 
τοις καὶ δυσπαράδεχτον κρίνεται, εἰ τοῦ σκοποῦ τυχόντες αὐτοὶ πρὸς τοσοῦ- 
τὸν ὁρμαϑὸν ἀθεμίτων πράξεων ἐληλάκεισαν, οὐ Γὰρ οἴομαι" ὁπότερον Γοῦγ 
οἱ ζητεῖν ἐθέλοντες, διαγιγωσχέτωσαν. 

πδ΄. Σφίσιν δ᾽ οὖν ὅμως φευκτὸν ἦν καὶ λίαν ἀπόστορῖον, κοινωνίαν ἦν 
τιγαοῦν τοῦ τῷ λόγῳ διαλαμβανομένου προσήχασϑαι, καλῶς εἰδόσιν ὅπως 
ἀπὸ πρώτης ἀρχῆς μέχρι καὶ εἰς δεῦρο, καὶ μεϑ᾽ οἵου τρόπου τὰ τῆς ὕπο- 
Μϑέσεως οὗτος μετέλθοι καὶ πέρας ὅσως ἑταιρίᾳ τῶν διαφερόντως παρὰ βα- 

σιλείοις ἐνισχυθέντων κατασχεῖν καθέδραν τὴν ἀνωτάτω δυνήσαιτο, καὶ πολ- 
λῶν ἄλλων ἔτι τῶν αὐτοῦ εἰς γνῶσιν ἀφικομένοις, “περὶ τὸ πρᾶγμα ϑεω- 
ρουμένων᾽ τί γάρ μοι καὶ τοῖς ἐκτὸς ὅλως καὶ εἰς μνήμην ἰέναι ὅσα καὶ λέ: 
ται; ὅπου ἴξ καὶ τούτων αὐτῶν τῶν καπϑαρῶς τοῦ ἔργου [γνωριζομένων πρὸς 
φτοῦ ἀνδρὸς, ἐκεῖνα καὶ μόγον εἰς ἁπλὴν τῶν γραφομέγων ἀφήϊησιν παρεισά. 
ἵεται, ἃ μὴ συμπεριληφθῆναι καί περ πολλαχοῦ αἱρουμένῳ οὐκ ἔνεστι, καὶ 
ἃ μηδέ τινι τῶν ἁπάγτων ἀμφαϊνοούμενα' τῷ τοι καὶ τὸ πρὸς αὐτὸν ὅσον οἱ 
τοῦ καταλόγου τοῦδε κάλλιστα διαγνόντες, τὸ παντελῶς τοῦτον φεύϊειν τῶν 

Ἰοπΐ, πιοάο 86 δαπη τ ογθηΐ, ἀοηπηϊίαθαῖὶ ; πὶ δαΐοπὶ π6 5ἱ ἰοϊαπι αυϊάθμῃ τημίαΓαῖ, 
ΒΌΒΘΘ56 11, Πυηλου ἀδάμας οϑϑίθ θδηΐ οἱ ΡΘυποραρδηΐ. Ἀθυθγᾶ δος 88 ῬΌΓΟΓΘ ἰδία 
οΟηβίϊαθρᾶηΐ., ογοθγοσαθ ἀ6] 1] Θγανθγδηὶ δ ἀϊοιἀνογαηΐ, οδἰΐαπι αηΐο ἤπο Θοο  ΘϑίαΓ ΠῚ 
τἰρδοϊδί αι, Ὁ 65 4188 Βιρτὰ ΑἸχί πηι Οδιιδᾶθ ; τηθηΐϊθ ΤΟΥ ΟΙ γθηΐθθ ππίγθγβατη βυῦνο- 
ἴργθ ϑοοϊθβίδπη δ ναγϊαγθ., που 16 ΤΠΔΓΘ ὈΓΟΡΙΟ ἔογπιᾶγ οορίἰαπίθβ., ἰϊὰ ἰᾷπΊθη 
αλ ΠΘΙΪηΐ Βα θθββθηΐ,, πη πἰ πη 8. Ὑ6ΓῸ Οπηπίαπ ρΓΔΘαἸοῖο : βθα ἰρδὶ ργορυῖ! ΔΥΌ ΕΓ 6586 
οἵ Ρ6Ρ 86 ΓΘΠ1 ΘΈΓΘΓΘ γ ]θραηΐ. Μ|ΙΠὶ ἰᾶπιθη νὰ] 46 ἱποθυΐαμα δὲ υἱχ ογθάιθι16 νἱἀείας, 
ἴογο αἱ 58ὶ Β0ΟρῸ 800 ροιγθηΐαν, δ ἰᾶπι ἱπιρία [Δοῖα [ἀγπιαιϊπὶ ΡῬΓογαθγθηΐ : δὶ (αὶ 
ΨΘΙῸ 1Ἰά γνοϊαηΐ ἀἰβαυΐγογα, βᾶπθ ἀϊαάίοοηϊ. 

81. Τηἰονῖτη 11 ἀθβαρίοραηϊ ἂς τπᾶρπορθγθ ἀυθγβαραηΐαν οοτηπιαπίοπθπι χαδη1}}- 
Βοῖ οαπὶ ργδθάϊοϊο μᾶθΘΓΘ ; ῬΓΌΒΡ6 βοϊθῃηΐθθ χαομηοᾶο 0 ἰηΐο ἀβαὰθ δὰ ἰᾷ ἰοπιρυβ 
ἴῃ 60 πΘρΟΙΟ Ὑθγβαϊαβ ἔαϊββθὶ ; δὲ χαοπιοάο ρδ} ἁπηϊοἰ ἴαπι Ἱ]ΠΟγαπι χαὶ ἀρ τγαρίαπι 
ἃυ]δπὶ ᾿γϑθοῖριθ γα] θαπὶ, ΟΡ ΐηθ 6 ΒΌΡΓΘΙΏδπὶ οἰ παάγπι ροϊαϊββαὶ ; ἀθηΐχαθ οἱ 8118 
οἰυβάθμι τηυ]τα δι Πᾶπο γθηὶ ρου πϑηϊα οορπονθγαηὶ. Ουἱᾷ δηΐπι τηθὶ γ6] δχίθγογαπι 
ἰηίογθδι., σαδθ 46 60 ἀϊουπίαν. σΟΠΙΠΘΙΟΓΆΓΘ ὃ αυδηδοασαίϊάθη Πᾶθο ἰρβᾶ ρβγβϑρίοιθ 

οΟρ τὰ ΠΟΙ 8. ἔδοῖα.,, 5011 ἰδίου σουαπιὶ παγραιϊοπὶ οδ οι παν ὃ 4α86 οοἰογοχαΐ πα- 
ΠῊΪΩΪ ἀαδτλΠαπν 8 γ Ὁ] θητΐ οομηρ] οὶ Ἰἰσθῖ, πθάαθ ουΐχαδηι ἀαθία βυηῖ. Ουδπιοθγθπι 
Ἠΐ Θοο] Θβ᾽αβίϊοὶ οὐ! πἰβ Ποπιΐηθ5 ΓΒ {Π|5 ορἰΐπηθ ρϑυυίἀθηΐθβ, 80 60 88 ΟἸηπίπο δ διϊ- 

ΠΘΙΘ ὨΘΟΘΒβαΡ τὰ ἰπἀϊοαγαηι. ἘΠ οχ πυΐῃβ Χυϊάθπι πιουῖραβ, οἵ 6χ ΠΟΡΠΠΡὰ5. οἰα5 46 
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ἀναγκαίων ἐνόμισαν" χαὶ ἦν ἂν σφίσιν οὐκ ἀποδέον ἐξ αὐτοῦ τε καὶ τῶν 
; »“ τίσιν ᾿Ὶ ν -“Ὡ »“᾿ ΄ Ν ΕΣ 

περιφανῶν κατὰ “χόσμον. ἑταίρων τσρὸς τὸ τοῦ καιροῦ μετατιϑεμένων καὶ με 
. , Ω ᾿ Ν βετ 

ταλλαττομένων- φαλίνστροφον . χα! συμαεριτρείσοντῶων ἀναφανδὸν, και σὺβμ 

“ΜΑΣ ΣΟ ἡ συγτεῖνον τὰ τῆς ἑνοσοιοῦ τῶν μεϑεσφώντων ἐς ὅσον «σρόσφορον αὐτοῖς καὶ σὺν ' 
: ΣΆ ὦ ἘᾺΝ :- »“»“ ᾿ ΄ “γε 

ἰῶν: συζηϊήδεως., εἰς συναίσθησιν μόλις ἐλϑεῖν, καὶ σκέψει δοῦγαι καὶ 
Ἄξδος ἡμὴ Ξ Ϊ ᾿ “Ἢ ν᾿ ) ᾽ ΄ αὐ: κατάληψιν ἴσως σχεῖν ἀπροσδοόχηϊον., εἰ γε καὶ ἀπροσδόχη- 

᾽ , ἕ »"ὝὟὝ᾿ ε 3. Ἑ πε 

ττάἀνεφάνη,, καὶ: ἄλλως. ἀναλογισαμένοις, ὁποῖα ἡ μεθ Ιταλῶὼν 
Σ ΕῚ τῇ ἝἜ 

σαν. ἡμετέρα πραϊματικὴ κοινωνία καὶ συνδιαίτησις" ἀλλ᾽ οὐκ ἥν αὖ- 
Ἰὰς Ἶ » . ἢ , “ ) ᾿ἀντιϑέτου τὸ καὶ ϑελῆσαι «ποσῶς εἰς τοιαύτην ἔννοιαν σσαρακῦψαι, 

: , - ν »-“ »-» 2 7, 

σαραχὴν ἡλίκην ἅπαξ ἐρασαμένοις ἐκ τῆς πρὸς τοῦτο μάλλον ἐναγτιώσεως, 
ὃ » » Π ΄ . Κη 7 ᾿ ᾿ 3 

χαὶ χλέσεξ ἐντεῦθεν ἑαυτοῖς περιθεμένοις οὐ μέτριον ἔνθέν τοι καὶ πρὸς αὖ- 
ΓῚ ,’ Α Α Ν 2 ΄ὔ “ 

τὸ. κακίζοντες αὖ ἐδείκνυντο καὶ ἀντιφερόμενοι, Ἰὸ δὲ Ἰὸν ἐπιβάντα Ἴοῦ ὑπερ- 
᾿ ἢ ρα ΄ Ἀ "-“- 

ἔχοντος οὕτω ϑρόνου σροσήσεσϑαι, καὶ τοσαῦτα πεπραγμένον παρὰ τὸ σφᾶς 
ὶ ᾿ Ἧ με δ ᾿ 

οἰκειώσασθαι, ἀπευκταῖον ἡγοῦντο “σάνυ καὶ ἀποτρόπαιον' εὖ χαὶ ὡς ἦν ἀπ' 
Η »“ 9 ΄ , Ἃ 3 3 , εἢ ͵ 

ἀρχῆς ἄχρι Ἰέλους προβεβηκοτα τὰ κατ αὕτον ἐξακριβωσάμενοι. 
ἄ,-.-.Φ Ψ τὰ “ Ν πΦ [4 ᾿ ᾿ 3 » »Ὕ “ 

πε΄. ᾿᾽Αλλ᾽ ὁ τοιοῦτος καὶ ταῦτα βλέπων οὐκ εἶχεν ἀποστῆναι τοῦ. ὅπως 
Ν , " 

ἂν. δεχεάσας αὐτοὺς ὑπαγάγοιτο, συνειδοὶς ὅπως δυναστείᾳ τὸν ϑρόνον εἴη 

“παρειληφὼς, καὶ κατέχων καὶ ὅπως ταῖς αὐταῖς ἰδιοϊροπίαις ὠχυρωμένος 

ἐχκλησίαν ὅλην σχεδὸν ἀϊστώσειε, τοῖς τοῦ λαοῦ γουνεχέσιν οὐ μέν τοι κατὰ 
ϑυμόγ' καὶ ὡς εἰ καὶ τοὺς ῥηθέντας οὐδαμῶς ἰσχύσειεν εἰσοικίσασϑαι, τὸ 

ΕῚ »“ 7 Χ ,ὔ , ε δ ΄ 5» ἃ Ψ δὴ 

οἰκεῖον λάχος, τὴν σφετέραν συμμορίαν ὡς προδιήρϑρωται οὐχ ἕξει προδη- 
,. “Ὁ Ὁ ᾿ “ 

λως ἐν τίσιν ἂν τὰ τῆς κυρίας διενερΠήίσειε, καὶ τοῦ δημώδους ἔτι στίφους 

συναπαχθησομέγνου καταφανῶς, ὅθεν καὶ πρώην πάνυ πολλοσϊοὺς τῶν χυδαίων 

ΤΠ 40 50] 8, αυἱ ΡΓῸ ἰθηιρογα ναυαρθαηΐ, οἵ ἴῃ οοπίγατίδπι ρᾶυίθηλ Ὑογθδηΐ, 
ΡΟ] Ιοοααο ἀεοβοϊθθαπί, δἴααθ δα βαδηὶ αἰ }Π1Π{αἴθπι ἀπ μἀδγπι ΘοΟ] Θβίάτατῃ ἰγδοϊαϊ τα 
ἱμῇΠθοιϊορδηῖ; δχ ἶβ, ἱπαυᾶτα ροίδγδηϊ ἰδ πάθῃ ἃ] ᾳαᾶπο ρϑγβθηῖγ, οοηβι ἀθγαγθ, οἵ 
ΘΧαυΐΓοΓΘ, δὲ ἱπβρογαῖο ἔογίαβϑθ σοπιρουῖγθ, δὶ ἰδθηθα ]Π]Πααἱα ργαθῖθν 1Πογαπὶ ΘΧρΘ-- 
οἴδ!οπθῖα δοοίάθγ ροίογαϊ ; αἰϊαπάθ οἰΐδπὶ οΟμβι ἀθγηΐϊθβ, αυδηΐα δϑϑοὶ ποϑίγα Οἢλ 

1141}18. οοτημηαηΐο οἱ. σομνυϊοῖα5. 5644 Θηΐπη 6 ΘΟΠΙΓΑΡΙΟ νο]αηϊᾶ8 ΘΟ, ΠυΟΠαη8. 46 
80 τ (πϊοη6) οορ!ἀτοηΐ ἱπηροαϊοθαῖαν,, ροβίαθδιη ἰΔηϊαπι ἰαπηυ] πὶ ΘΟτηπηονθγδηΐ Ὁ 
ἄσπι μυΐο Ο]1πΔ ΠΟΡῸ[Ο Ὑϑῃδπηθη 15. γϑϑίβίθγθηϊ., δὲ φαΐα ἃὰΐϊ τηθϊ!οούθπι [απλατα Πΐηο 

51:01 οοπιραγανογαπῖ : Ἃα0ὺ ἤοραΐ,, αἱ. ἰγδοϊδίατα υἱϊαρογαγο ὁὲ ὀρρυρπαγθ υἱάθγοηῖαγ. 
Αἰζατηθη οἱ, ψαΐ ἰδηΐδπι βάθη οοοαραγοιαΐῖ.,, Δα] ΒΘΓΘΡο ; οἱ δὰπι (αὶ ἰ8}1ὰ θρϑγαΐ ἴῃ 
ΘΟΠΙΠ. ΠΟΘΙ ΓΘΟΙΡΟΓΘ., ποίαπαυπη ργΟγβιΒ οἱ ἀνογβαπάστη πα! οαθαπΐ ; ααϊᾶ ΠΘΙΠῚΡΘ 

δοίᾶ 80 60 6χ ἰηἰϊΐο δά ἤἥποιπι ρβῃὶἰι8 ἱπιΓοβρθχθγδηῖ. 
8. Αἴ γϑγὸ Ουργίυβ, χυδηηααδηι ᾶθ0 ΟΟΥμΘΡαῖ,, ΠῸΠ 868 Ομ ηθθαΐὶ απ Π15 Θϑοὰ 

γϑῖαϊ Δ]Π1Οἱθ 5. 608 βαάποθγοί : ΟΟμΒΟΙ 8. 5101 σαομηοᾶο ργδοροίθηϊον ββϑάθηι δάθρίῃβ 
Γαΐδδοὶ δίχαο ἰθπογοῖ, οἱ φαοά 5υΐδ ψυϊθυβάαπι ρϑου] γί θ5. το 8 δἀϊα 5, δρο οβίαπι 

ΡΓΟΡΘ υμπίνογβᾶπι θαι! ηχίββοῖ, ἰῃ 6010 ἰάθη ΘΟΓ 8115 6 ΡΟΡυ]ΟῸ Ποη βαἰἰϑίθοογαϊ. Ὑ]46- 
Ῥαΐ ῥγδοίασθα φαοα ῃΐβὶ ργδϑάϊοϊοβ Θοῃ ]Γ δὶ να]θγθὶ, αἱ 4851] ρᾶγ5 518 5 Π1-- 
66 5οἀΑ] 1 Πδγθηΐ, γα] ἰδπὶ ἀοουϊπηιβ., μα 86. Πα Ι αγατη αυϊθυ5 ᾿ΥΪποΙ ρα] 6 πὶ 
ΘροἸρβίαπη Δ ἰδίγαγοὶ Ὑἱγ68, Πα α6 γα] ράγοαλ ἀθ 6 ἱὰΓ θη ρ] τ οΟμΠΔΠη5, ἴααθ 

Ρ 

οοά. ζ, ὅ1, ". 

-σὐτο . «ὃὕὃὦ2}ἁὑἁϑυτσσσαοσσοσο 



το. Δ, 02. ἃ. 

οοα. {, 52, δ, 

1} ΘΕΟΒΟΙΙ ΜΕΤΟΘΗΙΤΑΕ 
“ο“ ’ 3 - »“"Ἢ [ ,ὔ τούτου τοῦ μέρους δώροις ἐφελχύσας, χαὶ συχναῖς ὑποσχέσεσιν, ὡς χαὶ αὐὖ- 

Ν ΄ Ν᾽ 4 Ν ὅ που δεδήλωται, Ἰρόπον καὶ πάλιν Τὸν ὅμοιον μέτεισι, καθ᾽ ἕγα ἢ καὶ ὅσους 
“ » ς -»“ »“ ᾿ς 7 ἂν δυνηϑείη τῶν ὁποιωγοῦν ἐξ αὐτῶν ὑποσπᾷν δεξιούμενος, ἄλλαις τε πλεί- 

᾿ “Ὁ “ 3 σταῖς ἐπαγγελίαις, χαὶ χρυσῶν ἔτι χαὶ ἀργύρων καταβολαῖς, οὐκ ὀλίγους 
“Ὁ “Ὁ "οι “ ς »"»Ἅο αὐτῶν ἐπὶ τούτῳ ϑησαυρῶν ἐκ βασιλικῶν “πορισάμενος τῷ ἐκεῖϑεν κρατύγε- ν ς σθαι" οἷς χαὶ εἰς εὐαρίθμητον ἄϊαν, καὶ οὐδὲ λοίζεσθαι ἱκανὸν, τὸ τῶν ὑπο- 
ἥ - » συρέντων περιέστη ποσόγ' ἐξ ὧν ἄρα χαὶ λοιπῶν ἑτέρων ἐκ πανσπερμίας εἴ- 

, “Ν Ψ' ΕῚ εἶ »». »ο» Ἁ ΕῚ »" ᾿Ὶ 7 , τοὶ τὶς ἂν συγενηγμένων ἀρχιερατικὸς αὐτῷ καὶ οἰκεῖος ἐτεχνουβγῆθη κατά- 
΄ .“ -ο“ λ ΝῚ “Ὁ δ λογος, γνώριμος μὲν τοῖς γῦν γεονὼς, οἶμαι δὲ καὶ τοῖς ὕστερον γενησό- 

μένος φήμῃ. ἢ καί τινων ζήλον ἀληϑείας ἀναλαβόντων εἰκονικαῖς ἐκ λόγων 
διαμορφώσεσι" τέως Γε μὴν καὶ τούτων οὕτω συσκευασθέντων, οἱ πρωτεύογϊες - ν ἡ ᾿ ΦΊΑΝ ευλοτ να ὌΝ των Η Ι ὶ δ ἄρα καὶ ἔξοχοι, καὶ τὸ πᾶν ἁπλῶς τῆς πολυεράστου κληρουχίας, καὶ ἰδια- 
ζούσης Ἰῷδε τὰ μάλιστα, Τὸ ἀπαναίνεσθαι καὶ αὖ ὑπὶ αὐτῷ καθορᾶσθαι περὶ 

»“ -“- 
, , πολλοῦ ἐποιοῦντο, καὶ τὸ συνεληλυϑέναι ἀλυσιτελὲς ἐπέκρινον καὶ ἀπόβλη- 

ἊΨ 4, ἢ “ »Ἢ τον" χαὶ ταῦτα χερσὶν ἔχειν τὸ θήραμα οἰομένῳ, ἐκ τῆς τῶν ἡΓησαμέγων ἅτε 
“Ὁ οἢ “σροσαγωγῆς᾽, καὶ τοὺς λοιποὺς ὑφελέσϑαι «πάντας τεχμαιρομένῳ κατὰ μι- 

πὶ «νὰν , , Χ ᾿ ς ᾿ τ 2 ἥ Σ Σ ᾿ χρόγ" ἔγϑα καί τι χάριεν καὶ πρὸς ἡδονὴν οἷον ἐπηκολούθησεν ἐτύγχανε μὲν 
οὖν ὁ ὑψινεφὴς οὗτος διὰ πολλῆς τοὺς δηλωϑέντας εὐφημίας “«οιούμενος, 
μι ΄ . ᾽, -" ΄ “ ὯΝ ᾿ ,ὔ Ν 3). “Ν , ὅτε πρώτως ἐπιβαίη τοῦ ϑρόνου τοῦ πατριαρχικοῦ" καὶ τί Ιὰρ ἄλλο, ἢ ϑεί- 

ΝῚ ᾿Ὶ λ ἐν; Ε 4 ΄ .ν Ὧν “ λ ΕῚ ους, καὶ ζηλωτὰς, χαὶ ἁΠίους ἄγδρας ἐπιβοώμενος ; τῆς σφῶν ὅσα καὶ αὐ- 
τὸς ξυναυλίας εἶγαι τερατεύομενος, καὶ τὸ μεθ᾽ ἑαυτοῦ τούτους ἔχειν τῶν 
ς , ς ἀΞ δ δον δὴ Ν᾿ “, ς , , “ ᾿ ὁμολοϊουμέγων ἡγούμενος" ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ὡροιῶν ὁ χρόνος ματαίαν τοῦδε τὴν 

δὶ 7ὔ 3χ 2 ν 3. " ΝιΨν Ἃ, ΄ ᾿Ν δ , ΦεΥ προσδοκίαν ἐλέγξειε, καὶ ἀνήγυτα ὅσα δὴ ἐκὶ ταύτῃ καὶ δράσειεν, οὐκέτι 
Ἁ Φ ,ὔ .) Ἁ Ὶ ΕἸ ,ὕὔ “ ϑὸ ν - - ὅ, 2 , ὥρος ἐπαίνους, ἀλλὰ ὥρος τοὐγαντίον ἄἀσαν χωρεῖ ἐν ταῖς ἐπ᾿ ἐχχλησίας 

αἱ δηΐϊθᾶ Ρ]Θθ6Ἶ08 τηυ]ῖο5 ἀοηΐβ αββιἀαἰβαιθ ργοπη ββοηΐθι8 ρ6]]Ποἴθηβ, αυοά 1ἴοπι 8}1}] 
Ραϊἰθίδοϊαπι ἔαϊξ, πιογὶ 500 ἰπβίβιϊ, βῃρ 105 αοβααθ οἱ αυοίαχυοϊ ὁχ Πἰ5. ροΐϊογαί Ὀ]Απά 6 
Αἰ ΡΠ ΘἢΒ, Ἀ]}|Β. 6 ΡΓΟιιβϑίθ Ὁ] αρ πιῖ8, οἵ ΔαΓΘΟΓᾺΠῚ ἀἴχιαθ ΔΓΡΘη ΘΟΓΌΠΙ ΠΙΠΊΠΊΟΓΙΙΠῚ 
ἀἰρΡΙ Ποπθα5., ΠΟῚ ρᾶοῖὶβ ΟὉ θαμγ. ἤηθπι οχ Γορί ϑᾶζα Φοσθρι8 ααὸ βϑπιθῖ οογγο-- 
Βογᾶγεῖ. ΝΙΒΙ]οπαΐπβ. οχίβιιιβ ορρίο πράαθ ΒΌΡΡαϊαΡΙ ἀἰθηυβ οἱ οοπέβοϊυβ δϑὲ πυτηθ- 
ΓΒ: 6Χ Ηΐδ ἰὩπηθῃ 8] δα 16 Οπηηἰ γί ἴαγρα,, ἀἰοὶ ροϊοβὶ οοδριπθηϊαία πηι οἱ ἔμ ]586 δρὶ- 
Β0ΟΡΆΪΘπι ᾿ΓΟργΐαπη Θοδίαπι, ααΐ ποῖαβ ργδθβθηιθυβ δβὲ, οἱ Ροβίθγιβ φαοαχαθ [δπηὰ ἱππο- 
ἰοδοθῖ ; ΠΟΠΠᾺ]]115 οἰϊαπι ΖΘ] τὰ Ὑϑγ [8118 βατηθη τ θ8 δχ Ηἷβ ἰοοηϊοὶβ βουπιοηΐθ ἀδίογιπδ- 
{Ἰοπρα5. (δίθγαπι [118 Πἰ Β]Οπλΐηιι8 αν! Ποίοβα ρδγδοιΐβ, ΡΥΪπιαΐαβ ἰδηθη αἴψαθ Θπλπθη- 
168. ΙΓ, Θαμοίιβ16 ΒρΘΟΙΔΒΙ]ΠΟΣ ΟἸΘγα8, ρου] τὶ βίμαϊο μαΐο τϑιβίθθαμὶ, ἃ δοάδι- 
406 ἀεβρίοἱ να] β]ουθαηΐαγ, ουπὶ ΘΟα 6 Θοπνθπίσα ποχίαπι ἐπα οαθαηὶ δἴχιθ ἅγογ- 
580 116. Ιηϊονίην 1116 ρταθάδηῃ 586 παθθγθ ῬΡᾶΘ πηΔη 5 ΔΓ ἰγαθαῖαγ ; οἱ 5ὶ πηοᾶο ρυἰπιαγιῖ 
Δορθάθγθηΐ, γα] 105 ρδυ]αϊ πὶ 56 Οδρ[αΓ. ΠῚ ΟἸΠΠ65 δΔαϊαμηαθαὶ. Ουᾶ ἴῃ τὸ Ἰδρίάυπι 51- 
τΔ] Δ] χα] ἰπ θγνθηίθραϊ. Ἐϊθηΐπι ἴσο παθίςοα τημ 8 Ἰαυα θὰ8 ΡΓδραϊοῖοβ ογπαραῖ, 
ΟὐΠῚ ΡΓΙΠΊΟ ρδ ΓΙ ΡΟ 8]6π) βθάθῃη ΘΟΠΒΟΘΠΑΙΪ, Π1}1] 8114 Ηἰδὶ ἀϊνγίποβ δὲ Ζϑἰαΐογθβ δὲ 
βᾶΠΟΙΟΒ ὙἹΓΟΒ ΟἸδπλ Δ Π8, Βοπι8 46 {]ΠΟτπὶ 50 Δ] 6886 ἰαοίαθαϊ, οἱ 608 βι0ἱ οοπβθῆς- 
Εἰθηΐθβ βίηθ ἀυθθῖο δϑβιϊμηιαθαὶ. ϑοα Ροβίθαχαδπι ἀΘΟΌΓΓΘΠΒ ἰθιριιβ νᾶπᾶηι ᾿ρβίιβ Ἔχρα- 
οἰ ΠΟΠ Θὰ ἀΡΡαΪΐ, οἱ ἴῃ ςαϑϑαηη 56 δ] θΟΓᾶ586 οοϑπονυίξ, ποι ἰᾶπὶ ἰαΔαϊίγαπι 564 00Π- 
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δημηγορίαις συχγαῖς τῶν εὐφημουμένων ὕβρεσι καταχρώμενος" εἀν τὸ, δι᾿ 
αὐτοὺς κατὰ. τῶν “ἀρχιερέων, οὖς φϑάνει τηλικούτοις κολαστηρίων εἴδεσι πα- 
ραδοὺς, βαρυτέρους ἐπενεγκεῖν κανόνας κηρύττων, κέντρῳ πάντως εἷς τοῦτο 
“σλεοναζούσης. ἀληϑείας, ππληττόμενος" οὐκ οἶδα δ᾽ ὁποίους ὅλως καὶ καγό- 
γας φάσχειν. προάγεται, εἰ μή που ἐκείνους ἐϑέλει λέγειν, ὧν αὐτὸς ὡς χαὶ 
πολλῷν: ἑτέρων: ἐφευρετῆς. ἀρτίως καὶ χαινουργὸς ἀναδέδειχται" ἀλλὰ βραχὺ 
πάνυ: πὸ μεταξὺ, καὶ πάλιν ἐλπίδων ἀπάιωρηήσεις Τούτῳ ἐξ ὑπολήψεως, ἤ τι- 
γῶν. προσαχϑέντων ταῖς ὑπαγορευϑείσαις πολυτρόποις ἐπιτεχνήσεσιν, καὶ καὶ 
λόγων. παρεμπεσόγτων  ποθὲν,, ψιλὴν ἐχόντων δόκησιν προσελεύσεως" χαὶ πά- 
λὲν. ἀναῤῥήσεις καὶ σειασμοί τῶν ἀνδρῶν διαφερόντως ἐπεχγεινόμενοι" «πεῖρα 
ἐπὶ τούτοις βαθεῖα, καὶ τὰ τῶν ὑπειλημμέγων φροῦδα καὶ οὐδαμοῦ" χαὶ πά- 
λὲν δυσφημίαι καὶ χαταῤῥήσεις τῶν προλαβουσῶν ἐπὶ πλέον προήχουσαι" καὶ 
τοῦτο μέχρι πολλοῦ" ἅπιοι, καὶ θεῖοι, καὶ παϊέρες, σκαιοί Ὑε καϊαδήλως, καὶ 
τὸν βίον ὡς ἐπίπαν κατεγνωσμένοι, οἱ αὐτοὶ παῤῥησίᾳ κηρυκευόμενοι" ἐχεῖ- 
νο, ἡνίκα ἂν ποσῶς ὑποληφϑεῖεν ὑπείξοντες" καὶ τοῦτο, ἐπειδὰν σάφα ἵνω- 
ρισθεῖεν μὴ ὑπακούσοντες" ὀχνῶ γὰρ ὅλως καὶ τὰ αἴσχη τῶν ὕβρεων παρα- 
ϑεῖγαι, μή ποτε σφᾶς λοιδορεῖσθαι δόξαιμι καὶ αὐτὸς ἐξεπίτηδες" ἴσασιν οἱ 
καὶ τὸ πρὸς ταῦτα τῆς γλώττης τοῦ ἀνδρὸς μεμαθηκότες ἀκρατὲς καὶ ἐλεύ- 
ὅϑέρον, καὶ δι᾽ ἐχπλήξεως ἐς ὅσον δὴ καὶ προεληλύϑει ποιούμενοι" χαὶ τοῖς 
ἑξῆς παραπέμψαι οἶμαι οὐκ ἀποκγήσουσιν. 

πε΄. Ὁ λόϊος δὲ καθ᾽ ὁδὸν οἷον προβαίνων, ἐφ᾽ ἕτερον Τῶν καϊορθωμάτων 
ὁρμᾷ, ϑαυμαατὸν ὅσον καὶ διαβόητον" ἐπειδὴ πολλοῖς ὁ Πεγγαῖος ἐγασχολη- 
σεὶς μηχανήμασι, χαὶ πολλὰς ταμὼν ἀτραποὺς, οὐκ ἔσχεν ἐπὶ τοῖς ῥηθεῖ- 
Τίμα) ῬΟΙΪὰ5 τηογθπὶ ἱηΔαϊί ; οἱ ἴῃ δου οδίαδιϊοἷβ ΟΟΠΟΙΟΠθ 58, ΓΘ Γβ δηΐρα Ἰδαῖος οοῃ- 10.158 Ἰηβθοῖαυϊ οοθρὶϊ - δὲ οοηΐγα ΘΡίβοοροβ 4105 Πρ ἰοΐ ροΘΠΔΡΙΠῚ δΘΠΘΓΙΡα5 Θχθῦ- οαϊξ, δ’άᾶνθβ ἰδοι]αί αΓὰ Π 56 ὈΔΠΟΠ65 ΤΩ ΠἰΓΑΡΊ, ααΐα 5[1Π}]}0 50 Π1οὲ υἱοί τιοῖβ ψϑυὶαιῖ5 ὉΟΙΠΡΟΠΡΘΡαῖαΡ. Ναβοῖο δαΐθηι 405 Ρ]Δη6 ΟἄΠΟΠ65 ἱππαδί, ηἰβὶ ἔουῖθ 1108 ἀΐθογα γε- 1τ, 405 ἴρβθ ἐξθιηαθ. ἃ]105 τηυ]ῖος ΠΌΡΘΡ ΠΟΥΟΒ ΡΓΟΟυαΪΓ. 564 ροβὶ ἱπίβγνδ!] πὶ βρ65 Πυϊο ΓΟΓΒὰΒ. ΟΡΟΥΪΓαΡ ν6] ἰρβίαβ τπθγὰ Θρίῃΐοπθ Ὑ6] ποῃπα]]οραπὶ ἰπιθηϊαι5 ἀν οί, Υ6] δἰϊδηγλ οχ δια ἰ5. αἰ απ 8 ΓΟΤΊΟΓΙΡΒ, ἰθηθΠλ ἀροθββι οηΐβ ΘΧρθοϊδι!οηθηι ἐδοϊθηι-- θὰ: Γυγβὰβ ΘΓΡῸ ᾿α 465 οἱ δχίπηα ἱΠ]ΟΓΠα ΠιοπλΪ ΠῚ Θποομηΐα. 584 τηοχ δἰ εἶα δχ-- ΡΘΡΙμηθηΐαπι, δὲ οἴηηΐα νδηᾶ οομηρογία ; ἀδηυοααθδ ομγθοϊδιίοπμθβ οἱ τη] ἀϊοῖα, ργδθ- ᾿ἀἸου1Β. Ἰαθα!Ρ8 τθᾶρβα ἰυβιϊογα : βαποῖϊ εἱ ἀϊνὶ δἱ Ραΐγθϑ ; πιοχ 1146πὶ ἱτωρτοθὶ ργογβαβ εἴ ἴῃ ὁτηηὶ νἱϊὰ ἀλπηΠΆ 0.185. ἃ ἀδοίον ἀϊο τὰ θαπίαν ; ΠΙαἅ αυϊάθπη,,. φιο !θβουηα6 ΔΩΠΌΘΓΟ ἰδ ΒΡ6 ν᾽ ἀθγθηΐαγ; ἢοο υΐθπη, βἴαϊἑ ἃς τηϊηϊπηδ θοὺ5 ΟἸΒθαυὶ τηδηϊξδϑίο ᾿ἀρρᾶγογθι. -Ρίβι δαΐθπι ταγρί μά ϊπθ5. σοηνίοἰουαπι πϑίδγγθ, πθ ΠΠ|5 ααδδὶ Πθθη5 οοηνί- οἷα! δὲ ρβα νἱάθαγ. ϑοίαμι χαὶ ἴῃ Ηἰβ αυοαιθ ᾿πιθηρογδηιίδπ οἱ 1 θογίδιθηχ Βογηϊηΐς Ἐχρ!ογῖδπῃ μᾶθθηΐ, οἱ χαουβαμθ ΡΓΟΒΡΘΑΙ 50]θὰϊ πιϊγαηΐαν : ΡΟΒίθε Βα 6. πᾶ. ἰγδη5- [6 ΓΘ. πο ΠρΟΡ]ροπί, 

860. 564. 1Δπ|. ΟΓαϊΐο ποβίγα {ποῦ βὰο ΡΟΡΒΘη8, δα Δ]14 Θρτορίαπ ἔδοίπιιβ δροο- αἰξ, τηϊραπὶ βᾶπα αἱ ἐἈπηὶρθγαίιηι. Ῥοβίιιᾶπι τλα} 118. Ρ ΔθοΙ γιβ Ηἰς τηδομἰ παι ΟΠ θας ἰθΠΊρΡ5. ἱπηροηάογαϊ:, τη] ἄσ6 βϑηνί 8 βϑοπδγαὶ » Π6Ὸ ἰΔπηθη ϑαπη οπὶ ργδθάϊο 5 
Ὶ 

μὴ 

(σοα, [, 58. ἃ, 
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σι περατῶσαι τὰ τῆς προϑέσεως, τούτους μὲν συμβαίνοντας εἰληφέναι, ἑαυ- 

πὸν δ᾽ ἐντεῦϑεν. μὴ μόνῃ δυναστείᾳ ϑαῤῥεῖν ἐπιδείκγυσθαι" τί ποιεῖ, σοφὸν 

ἕτερον ἐπινοεῖται λίαν καὶ δυσαγβλεπῖον βούλευμα, κοινὴν ἄθροισιν θέσθαι, 

κἀκεῖνα ἐν αὐτῇ διασράξασϑαι, οἷς οὐκ ἂν εἴη μὴ τὸ πᾶν γενέσθαι κατὰ 

γνώμην αὐτῷ" καὶ οἱ εἰς τοῦτο κοιγωνοὶ χαὶ συλλήπτορες ἐκεῖνοι καὶ πάλιν 

μεθ᾽ ὧν, καὶ δ ὧν, ἐκβεβηκὼς ἰδεῖν ἅπαν ἴσχυσεν καταθύμιον, οἱ περίβλεπ- 

τοι τῶν ἐν ἀνακτόροις ἑταίρων, οἱ σθεναροὶ, καὶ κραϊαιοὶ, καὶ ἀπρόσμαχοι, 

χαὶ πᾶν δ᾽ ἁπλῶς περιάϊοντες ὡς βεβούληνται, Τούτοις Ἰάχος ὅσον βασιλικὰ 

πανταχοῦ κελεύσματα καϊαϊέμπονται, τοὺς αὐτῶν τε, καὶ τοῦ περὶ ὧν ὁ λό- 

γος τάγματος, “αρακελευόμεγα μὴ μελλήσαντας ὁπωσοῦν, εἰς ἕνα χῶρον 

σπουδῇ συνδραμεῖν' καὶ ὁ χῶρος Τὸ ᾿ΑἹραμύτιον 1)" Πίνέϊαι Ὑοῦτο' καὶ παΐϊες 

εἰς ταυτὸν συναγείρονται" εἶτα τί; λίαν ὑψηλῶς καὶ ὑπερφυῶς, καὶ οὐκ ὡς 

ἄν τις οἰηϑείη τῶν χαμερπῶν, τὸ ἀμφισβητούμενον διαλῦσαι παραϑαῤῥύνον- 

ται, καὶ πρὸς τόδε συμφωνίας συνέρχονται" ϑυμιατηρίου καινοῦ σφυρηλατη- 

ϑέντος, τῶν ἁγνῶν ὡς εἴη καὶ ἀμολύντων" καὶ πεπυρωμένων ἀνδράκων ἕσω- 

δὲν ἐμβληϑέντων, χάρτας ἐπ᾿ αὐτῶν σπινθηρακιζόντων παρ᾽ ἑκατέρων τεθῆγαι 

μερῶν" καὶ οὐκ ἔσται πάντως οὐχ ὅπως ἐν τούτοις μέγά τι, καὶ τῶν κο- 

μιδὴ παραδόξων τελεσιουργησείη τρανῶς" εἴπερ κατὰ ποοφανοῦς κακίας τῆς 

«ροβάσης ἐκκλησιαστικῆς ἐργασίας, τοῦ συνϑήματος τὸ κεφάλαιον, ἀμφο- 

πέρων κατ αὐτῆς διατεινομένων ὑπερβαλλόντως μαχέσασθαι" τῶν μὲν κα- 

δαρῶς καὶ ἀπὸ πρώτης εἰπεῖν εἰσβολῆς ἄχρι τέλους, καὶ παρὰ τοῦτο παρ᾽ 

ποροϊϊαμι οοηβσογα ροϊαπθγαϊ, αἴ ΟἸἼΠ65 ΘΟπριθθδίο5 οαρθγθῖ, Βθ6. 6 ΠΟῚ 8014 ροϊθηιἰᾶ 

πίχαπι ἀοπχοηπδίγαγοι.,, ααϊά ἀρ ΑἸϊα ἃ νὰ] 46 ἀϑίαϊαπι πθο ἴΔ0118 ΡΓδΘν θπὶ Ἰμνθη 

δχοορίίαϊ, βϑπθγάίθπι υἱἀ 6] οὶ ἱπάϊοθπαϊ οοηνθηίαπι, ἰδία Θᾶπι γθηλ ῬΟΓΆΡΘΓΘ, 4αδ πὶ 

ΔἸἰοΡ. οχ βθηΐθηιία ϑὰ8 ποι δγᾶΐ οοποϊ αβαγι5, (ΟΠ511 Πυΐὰ5. ρᾶγΙ]Οἶρ65. ΔΙ αοΓΘΒα 18 

βαδγαηὶ 11, ααϊδαδοῦπι οἱ ΡῈ 4005 οἰαἴιι5 φαοάνβ γο]αρα Ἔσρίθλθ ροίθγαϊ. ΗΙἸ θγδηΐ 

ΠΟΒΙ]65 ἰπ ἃυ]ὰ τορία ἁπηϊοὶ, ν]14ϊ], ροΐθηϊθϑ, ἱπδχραβπδθ!]65., ουποία δ βαυπὶ 11- 

Ὀἰϊαμα οἰγοαπηᾶρογα 5011|. ΡῈ ΠῸ5 1Π|00 τορία χυδααδνθρϑιβ αἀΐοῖα ταἰ τη Ρ., χαθυβ 

οὐποῖϊ, 4.08 ἀθ ργδθάϊοϊο ογάϊπα ἀἰχίπιαθ, ἀῦβαιθ }18 πηιογὰ ἱαθθηϊαγ ἴῃ ἀπὰπὶ Ιο- 

δαπὶ [οϑ πα πίθῦ ΘΟΠΟΌΓΤΟΓΟ. Ἐγαΐ δαΐθπὶ Ἰοοι8 Αἰγαπηγιΐαπι. ΕἸΣ ποὺ, οὐποίίψαθ ὑπᾶ 

οοπρτορϑηίαγ. Πεοϊπᾶθ ααϊὰ ὃ ΑἸτΘ ἀἀπηοάππι οἵ Βα ρθυπαίαγα 16, αομηοο πθίη0 ἰθγ- 

τὰρ ἰποῦϊὰ οχἰβυτπηαδβοι,, σοηϊγουθυβίαπη Δαἀργοαϊ αη1 ΒΌ]ν ΓῈ,, ἰθαὰ6 νοῖο ΘΟΠΟΟΓΑΙ 

ΘοΠθογαηῆι. ΤὨΟΓΙΒΟΪαπη ποναμηα γΏ81160 πυροῦ οἰαρθογαίαπι, αἱ ραταπι ἱπιρο! αἰ αθ 

6888 ἀρρᾶγογοῖ, ἀγάβηι θα8 ἰπἰγοάποιίβ σα ΡΟΠΙθα8 τορίθπὶ, ομαγίαβαθ βιργὰ ἀἱοίαβ 

Ῥγαμᾶβ Δ αἰγᾶααθ οοπίθηαἀθηϊαπι ρᾶγίθ ᾿Π]Π]οἰ θη 485 6856 ἀθοθεπαπὶ ; ΠΘῸ ἀοίαϊαγυμι 

ποὸχ ργᾶπᾶα 8] χυοᾶ οἱ ἰπδίρπθ ργοαϊρίαμι. Εϊθηΐπι οοηΐγα τη  οβίδπι μΘαυ πὶ 1η1- 

τἰ δοο]οϑίαβιοὶ ποροι!, φαοα ογαὶ [οϑἄθνῖ5 οαραΐ, αἰτίαβααθ ρᾶγί5. ΠΟΙΆ 68. ΘπῖχΘ Ρυδ- 

μπαρδηῖ; 8115 ααἰάθηι ρα ἃ ργΐπιο ἰηργαββιι δα ἤποπι, ἰάθοααθ 510] ρυϊπηδίαπι ἰαΓΘ γἱη- 

1) Οομίθπτο Πᾶ60 (οαΐα5 οαϊιθ ΤΆ] αἰγαπηγίοπᾶ Θχοορίαῖδ ἔα) ἢο πα ογαὶ ἰμῖο ΒΟΙΙΔΠΟΓΆΠΙ βἴυίο- 

805 ΥΘ] ΟΒΟΙ6Β., 86 1ΠΊΘΡ ΑΥ̓ΔΘΩΪΔΠΟΒ δὲ ΤΟΒΘΡΗΪαΠΟ5 υοταπι πἴγδαιιθ ρᾶγ8. ρδίτίατοιιαπι 46 ργορτῖο οθεῖα 

οἰϊρὶ νοϊοραῦ δάνθυβιιδ ΟΥ̓ΡΥΪ ἀπιθτἰοποπὶ. ΠΔ65. ΔίΆΔΙΩΥ ἰὴ πϑγαῖαν οἰΐδηι ἃ ῬΔΟΒΥΠΊΘΓΘ ἰῃ Απατόπῖοο 

ἢ}. 1. 22. 
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ΕΝ τὰ... ἔγωγ᾽" τῶν δὲ εἶ καὶ μὴ πρώην ἀλλ᾽ οὖν 

τος δτοῖς εἶγαι τὸ πρωνέϊον “εὐλογουμέγωγ' τῶν δὲ μὴ πρ τ Ἢ 
»" - ᾿ 

ΩΝ ᾿ 
Α ω, 

2 
᾿ 

Ἐν ἀττν ἐρωρὸ δθρανδαι, καὶ ἔτι μάλλον μέσαι δε ατομέμον. ἐπ 
ἥ ἕ : τῷ Σ 3: ὦ. - 

“ Ὁ 3 

- 

"χαὶ δυναμένων “τὸ μέϊοξα, καὶ διὰ Ἰοῦπο πασιν ἀξιοπαραδέκτων ἐπὶ Τῇ ὑπε 
Ἔ ἢ πε : ᾿ 

τ ΄ 
Ξ 

ἢ: χαϑισχαμκέγι τοῦ ἀξιώματος" ἐφ᾽ ᾧ καὶ τὸ πέρας τοῦ χαταντήματος ὡς “εἰ ̓μὲρονέκα “ἐρ ἐξ οἱ χάρται, πανγυχίο ἐς δεηίσεσι προσκειμένοις τοῦ θυμια- σι καὶ: σ' 

θέγϊος, ὁ ἕτερος ἀσιγὲς φυλαχθείη, εἰ μὲν 7οῦ ἐΓ. 
᾿ ᾿. ἃ 

2 
“ ἅ 

3 “Δ “ ἥ »“ 

»ὺς ἐγσεσημασμένου τὸ αὐτὸ καὶ πάλιν ἐσεῖται Φαίην δ᾽ ἂν ὅτι καὶ μᾶλ- "-“»“ 
»“ο“ Α 9 , ς ΜῈ... δ ἡ , 9 

λον παρόσον «Ὡρὸς τῇ ὑποταγῇ, καὶ αἰσχύνην οἱ ποῦ ἑτέρου μέρους ὀφλή- 
Ἴ ᾿ 

ῃ 
σουσιν" εἶ δὲ τούτων ὁ ἀϑεγὴς εὑρεϑείη ἐχείγου δὲ ὁπυρπολυϑεὶς, ὅσοχω- 

ΗΠ 

-“ ἣν, .} ἕ 
Ῥήσαγτος παρευϑὺὸς, τὴν νικῶσαν οὗτοι δεόντως ἀποίσονται, καὶ τὴν ἐκχλη- 

Ζ ἐν ε ,ὔ ᾿ᾺΝ 3 “ ὁ ΓΦ Ὸ " ἃ ᾿ τ ὁ Φ Ψ 

σίαν ὁ χυβεργήσων ἐξ αὐτῶν ἀγαμφιβόλως ἀναφανήσεται τούτων οὕτω συνγ- τεθειμέγων, χαὶ ἀτελοῦς ἔτι τῆς διαιρέσεως ἀναφαινομένης, κατὰ τὴν εἰς θά- 

'σῶν εἰκότων εἶγαι προέτειγον' οἱ δὲ τῆς ἑτέρας συνδιοικήσεως, καὶ τὸ ποσῶς 
“, 

“ "»Ἂ᾿ 
᾽ὔ 

Γι 
Ἁ τὰ »“" 

“ 7 
. ἢ 

Τοιοῦτον τί τῷ νῷ παραδέξασθαι . μὴ τί ἴξ χαὶ ἐρεῖν ἀπεμφαῖνον ἔκρινον χαὶ αἸοαπε θα: 81115 δαϊο Π οἰβὶ ἤθη ἃΡ Ἰη 110, 5οα ΡΒοβίθα [ογιΐὰ ἀρθηιθας, οἱ Διο τηδρὶβ 
ἄδθγθ Ῥᾶγᾶϊῖ5, σϑὰ ααὶ ΡΙαγίπια γἱ ΡΟΙ]]οΡθηΐ, Ἰάθοχιθ οαποίογαπι Τα τοῖο 'ῃ Βα] πὶ 
δγδᾶιι οΘοπβιϊαι βαΐββθηΐ. ἘΓΡῸ βἰχαϊάθηι Ομαγίαθ ἃ} ὈΪΡΆΠῸΘ ρᾶγίθ ἰηϊἰθοίαθ, ποῃ 51Πη6 
ΥἹΒΊ ΠΡ ἰοία ποοῖθ ΡΡΘΟΙθα5., ἰηῖγα {παν ΒΟ] πὶ ΟΡΘΙΟΙ]18 δὲ 5: 61}}18 Βθηθ ΟΟΠΟ] αβιτ, 
οἱ ἀοίπας ἀρογίαπ), ἰποο]αμηθ5 ἱπαἀθιηηθβααο δΟΓγΑΓΘη ΙΓ, ΔΠθΔ6 ραγίοβ Βα θθδηΐαν χηΐ- 
τ Ποὰδ οἱ ΒΡΘΟΙΆΡ1165, οἱ ἃ Πδο ἈΠΟ Θἰΐδπι ἀϊρησμπα ἸΔΒογαπῚ ΡΓΔΘΙΊ1 ΠῚ ΟΟΠΒΘΟαΐδΘ ; Π6 6 
ὉΠΘΡΙ5 αἰ ββθηςγα, ςθά ΟΟΠΒΟΟΡΔΓΒ ἰηνίοθῃχ ἀθοθιπθηξ 8} ἀπὸ ἄυσοθ, 48 ψὰο πριηίηϊ 

4014 Ποο πϑροιὶ Θ85θῖ, δὲ ψυΐηδῃ [αἴαγιις ΟΣ 8 ; Τρ ογὶς ὨΪΠΊΙΓ ΠῚ βαϊανὶ μος ΒΙθΏΠη 
Βαθοηάυτη. Αἱ ΟΟΠΙΓΆΓΙΔΘ ραν ΐβ Ὁ] αιηηὶ, ἰοθάαβ μος ΠαΔ] ΘΟ πη 6 ἴῃ τηρῃ 6 ΓΘΟΙρ6- 
ῬΘ, πβάσχη γρρῃΐς ΟΟΠΗ͂ΡΠΔΓΘ, ΔΡΒυΓΔ ΠῚ ἸπδυΒΡΙ δἰ αΠ] 6 ἱρά θδηι, θὰ ποη ]Ἰοογοὲ, 
ΠΕῸ ΡΓΟαΙρίοραηι χυϊὰ βογοὶ οχίγα ΒΕΒΟΘΡ ΠῚ ΡΥΟροβίϊαπι, οὐΐαβ οαμβα σθΡ[διηθη ἴδη- 

(06, ἔ, ὅφ, ἃ, 



᾿ 
οοα, {, ὕά, ἢ, 
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" Ἀ ’ π' “ ὧ 

ἀπαίσιον: ὡς οὐκ ἐξὸν ὅλως μὴ τεράστιον οἷον συμπερανϑῆναι παρὰ τὸ τῆς 
ς ,ὔ θ᾽ ν ἢ ς Ψ ε κι ᾿ ’ ε β .« Ν -Ὁ φ. ὑποϑέσεως, καθ᾽ ἧς ὁ τόσος ἀγων εἰς κακίαν ὁμολογούμενον" ὅμως τῶν ἀλ- 

ΩἹ ’, “ ν ἢ 

λων τὸ μὲν τὸ τοῦ αἰτουμένου ἀναγκαῖον προβαλλομένων, τὸ δὲ καὶ ἄλλως 
ε ᾿ ε »-“᾿᾽ , 

ἀντεπαγόντων ἠπίως, ὡς οὐδὲν τὸ κωλύον εἰ τοῖς συμπεφωγημέγοις ὕσποϑε- 
-“ φῷ ἂψ Ἁ 

τικῶς καὶ τοῦτο παραληφϑήσεται, σχολῇ καὶ μόγις ἐπακουοὶ καϑίστανται 
᾿Ὶ Ψ εἶ Ν ε Ἁ ἂΨ δ ΄ Ἵ ’ ἕ ἉᾺ 3 ϑὼ δχ 5 “ ᾿] 

καὶ αὐτοὶ, χαὶ ὡς τὰ τῆς διενέξεως ἀποπέσδαι καὶ εἰ τοῦδ᾽ οὕτως ἀπο- 
, ᾿ » . 

βαίη, συγχατανεύουσι" χαὶ τὸ ἑξῆς ἐμπεδώσεις στεῤῥαὶ δι᾽ ἐράφων ἀσφα- 
» 3 -“ ω -“ -»“Ὕ 

λειῶν ἀσαρτίζονται, μηδαμῶς τί τῶν κοινῇ συνεπηγγελμένων ἀϑετηϑῆναι, 
Ἁ αἿ ν᾿ , ὌΝ ὦ ἕ « μὴ ᾿ 3 -ΨὮ ε ὅς Ἁ 

μετὰ τὸ καταφανὲς γενέσθαι τὸ ἐκβησόμενον' εἶτα πρὸς τὸ ἔρίον ὁρμή" καὶ 
ς ς “ . 5... ἢ Χ ΄ αν, ἃ ΄ Η 

παν ὁμοῦ πρὸς αὐτὸ συντρέχοντα, καὶ συναμιλλώμενα᾽ τὸ ϑυμιατήριον εὖ- 
Α , 

τρεπὲς, ἡ ἀνθρακία σωρηδὸν, φλογερὸν ἔνδοθεν ἀπασϊράπτουσα" αἱ ἐπὶ ταύ- 
“0 »“-Ἦ ,ὔ οῚ :φΦ 

τῆς χαρτῶαι ϑέσεις αἱ ὁλοσχερεῖς στάσεις, αἱ δι᾿ ὅλων νυκτῶν ἀυωνίαι, 
Ν ἰφ ε ὔ 39 ᾿Ἷ Ν 5 3). ε Ἂ)ὦ ΄ - 4 ’ 

τὸ τῆς ἱκετείας ἔντονον χαὶ ϑερμὸν, τ ἄλλα ὁπόσα συνέδραμεν, οἷς ἑπομέ- 
Ἀ δ νΨ “-᾿ Ν Η νΝ 5 ΙΝ ΄ δ᾽ 3 ς ΄ Α 

νως καὶ ἡ ἔκβασις συναντᾷ" καὶ εἰ μὴ ϑαῦμα, τέως οὖν ὁλοκαύτωμα τὰ 

ϑέντα τέλειον δείκνυται, ϑυμίαμα καπνῶώδες εἰ καὶ μὴ εὐῶδες, ὁλοχλήρως 
προσψαύσει μόγῃ δαπανηϑὲν καὶ εἰς ἀτμὸν καὶ κόνιν διαλυϑέν' πολὺς ἐντεῦ- 

ἃ , “"- φ͵ 

θεν ὁ δὲ ὃν ἡ κοινὴ αὕτη παραδοξοποιΐα μεϊαλουργὸς ἄλλος, ἢ μᾶλλον τερ- 
᾿ , , ᾿ . - ᾿ ᾿ , “ 3 ν ᾿ 

ατουρΙὸς ἀπαράμιλλος" καὶ πῶς Γὰρ οὔ; δεδικαιωμένος οὕτως ἀναφανεὶς, καὶ 
“Ὁ “Ὁ ᾿ ἢ ᾿ ΄ὔ -Ψι Ν Φὰ ρα ς 

τοῦ λοιποῦ χαϑεστὼς μὴ ἀμφισβητήσιμος" ἐκαληρωταὶ τῶν συνϑηκῶν οἱ συν- 

ϑέμενοι προσάγουσι, διδόασιν ἑαυτοὺς, ὑπείκουσιν, ὑποτάττονται" ἐξαίρεται 

τοῦ μέσου σχάνδαλον «πᾶν ἀποῤῥαπίζεται τὸ ἀμφιῤῥεπές" τὸ ὁμόγνωμον ὡς 
᾿ 3 »Ὕ . , 49 , . Ἃ Ν “ ὃ ́ 2 εἶ ε 

ἐν ἀκλινεῖ χαὶ παγίῳ παῤῥησιάζεται" καὶ τὸ τοῦ σπουδάσματος ἐφετὸν, ὡς 

εὐστασὲς λαμβάνει συμπέρασμα. 
)ὔ . ε ἣν “ ΄, 2 ’ ἢ η, 2 πζ΄. Καὶ τὰ μετὰ ταῦτα, τίνα; εἰ κατορθώματος τηλικούτου χωρὶς, εἰ 

ἴστα ποαυϊδα γϑυϊθθαῖαγ. ϑ: πιὰ] γϑΓῸ 8118 ροβίι]αι! πθοθβδί[δἴθμι ἱπρθγθη!ιι8, οἱ οἷθ- 

τηθηΐθι δἰϊαπι ἀγροη 5, 4αδϑὶ πίῃ 1} ορδίαγαϊ., χαοπλῖηαβ 14 ΄υοααθ 84 οοπροτγάαία 

μυροϊοιϊςβ δἀβιαπηθγοίαν., ἄθθ τ 80 Υἱχ 11] ρᾶγτον σοπβθηϊυπηῖ ; δὲ αἱ ἀἰβοογάϊαι οπαὶ- 

ἰαηΐ, 5[ πᾶθο ᾿ΐὰ δυθπουῖηϊ, δηπαθπηΐ. Εἰ ἀθίπάθ ἤγπλδθ ὈΓΟΤΉ ΒΒ η68 ΡῸΡ βου ρία ἰοδιϊ- 

χηοηΐα ἤπηϊ, π1] φαοά οομημηαπίίο" οοηνθηΐαμη ἔπους ἃΡΟ] 6 ΠαΪ, ροβίααδιη γοὶ θνθη- 

ἴὰ5 ραϊοξαοϊαΒ 511. Μοχ δ ορὰβ ἱπουμθίϊαῦ., οποία 5ἰπι}} Ἰάοηθα οοπίογαπίαν, ἴπὰ- 

ΤΊ ΒΟΙαπὶ ραγαΐππι, ΘΔ ΌΌΠΘ5 οαπηα] αι} αἱ Ηδηητηδτηι ἰπίαβ ἰδοϊα]γαπῖ,, ΒΌΡΘΓ 5 ὁπαγίαθ 

ἱπηροβίῖαθ, ρεγρθίαδα βἰαϊἰοηθθ, ποοῖθϑ ἴοΐαθ υἱβὶ!88, ργθοῦπι 1πβιαηια οἵ ἴδγνου'., οἱ 

811 ιἷ8. οοταϊ απίϊα ; 488. σΟΠνθηΐθηβ δχὶϊαβ Βα θβθοαίαβ θϑὶ. ἘΠῚ 8 παΐπα5 τα γα] πὶ, 

οογίαθ ἱπηροβίίδθ ομαγίδθ ρϑγίβοι ἱπβίαρ Ποϊοοαυβιὶ ἔαθγαηῖ; τΠγπαίδπια ξαπηοϑαπι,, 8[ 

ταὶπὰ8 οἀογαίιμη,, 5010 ἰδοῖα ἰοἰαπι οΟηδαπιρίαμῃ, οἷ ἴῃ ὙὰρΟγΘ πὰ ΟἸΠΘΓΘΙΊα06 Θνᾶπθ- 

ΒΌ6η8. Ηΐηο τηᾶρηι5 Θνδ αἰ 1116 οὐΐα5 ργαῖα που οοτητηθηθ ργοάϊρίαπη.,, δρδηάΐαπι ΓΕ- 

ΓαΠῚ ἃυοίοῦ ΠΟΥ 5., Ὑ6] ροϊία5 ἐπδυτηδί αΓΡῸΒ ἱποοτηράγ 115. Ουἱά ηἱ δηΐηι  δἷο οὐ - 

Ργοθαίαβ δρρᾶγαϊὶ, οἱ ροβιμῖπο ργᾶθβα] ποη ἀυθίυβ. Αα τοὶ οοπνθηΐαθ ΘΧβθο ΠΟ ΠΘΠῈν 

4] Ρδοῖὶ ἔπογδηι, δἀβαηῖ; βαπιθὶ ἰγαάαπὶ, ομοάϊαηι,, βαθάϊ Παπὶ; οπῖπθ 6 πηθα 0 

1Ο" τὰν βοαπάδ! τα, θχοαάιῖαν {ΠΡ} αϊο, οοποογάϊα βϑοῦγαὰ οἱ ἤγιηα Πάμποί δ! 6 ογθ- 

ἀϊΐαν., ἰοϊϊαβαᾷαθ πιο] πε πὶ5 βιαἀϊατα βία 1] 6 πὶ ΒΟΡΕΠαΡ ΘΟΠΟΙ αΒΙΟΠΘΠΔ. 

817. Οὐδοηδμη νῈΓῸ ροβιῃϊπο δνθπογαηῖ ὃ 581 ἀΒααθ Ποὺ [αοΐϊπογο, ποπάππι οαϊο 
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φοιαύτης μήπω τελεσϑείσης θαυματουργίας, εἰ μὴ οὕτως ἡδρασμένου τοῦ ἐν 
τούτοις ἡγεμονέύοντος, τοσαῦτα πέπρακται χαὶ διήγυσται Ἐαρ τϑυταῦ,, ἀτς 
ἔμελλεν ὃ τοσοῦτος νῦν ἡρεμήσειν μετὰ μεγάλην οὕτω σύστασιν ἑαυγοῦ καὶ 
βεβαίωσιν. ἐπὶ -μεγάλοις καὶ ἀξιαγάστοις ἀποτελέσμασι: μέν σοὶ "πε ἐκίνιν 
ἡρεμεῖ" ἀλλ᾽. εὐϑὸς μετὰ τῶν ὧν ποιήσειεν ὑφ᾽ αὐτὸν ἐπιστοιβάζων τὰ κατ᾽ 
αὐτοῦ. οὗ χὸν θρόνον ὑφαρπάσας αἱρεῖ, πάντας ὑφ᾽ ἕν ἁπσαξαπλῶς καϑαιρεῖ 
τοὺς “κανομμπαῖς ψήφοις καὶ χειροϑεσίαις παρ᾽ αὐτοῦ χειροτονηθέντας ἐν ἀρ- 
χιερεῦσι καὶ ἱερεῦσι, καὶ λεϊουρΓικῷ διακόγων πληρώματι" καὶ δευτέρᾳ πλη- 
ΠῚ τοὺς τῇ τροτέρᾳ ἐναπολειφθέγτας μετέρχεται" καὶ ἀπωθεῖται πάμπαν καὶ 
ἀποσχορακίζει ὡς βδελυκτούς" καὶ λαμπρὸν τοῦτο βραβεῖον τῷ λαμπρῷ πρυ- 
τανεύει μεγαλουργήματι, παράδοξον ἐπὶ παραδόξῳ πραχτέῳ κανόνα τοῦτον οοὰ. Τ. ὅδ. 8. 
ἐκθέμενος, καταδίκην τοιαύτηγ πᾶσι τοῖς διηελμένοις ἐπάϊοντα, πλήν τιγων 
ὀλίϊων πάνυ ἱεραρχῶν, ὠσεὶ δύο ἢ καὶ τριῶν οὺς ἠβούλετο, καὶ οὗς περι- 
ποιήσασϑαι διομολογεῖ, καὶ λοισσῶν ἱερατικῶν προσώπων ὁρίοις ὡρισμένοις 
ϑεωρουμέγων' τὰς διαστολὰς καὶ ταύτας προσφυῶς ταῖς ἑτέραις ἐφαρμόσας 
νομοθεσίαις, ἐκ τῆς ἧς ἔσχεν ἐϊκυκλίου τῶν μαθημάτων παιδεύσεως: ἔδει Γὰῤ 
ξενακούστων ἐνεργηθέντων σημείων, ἕξενακούστους προαχϑῆναι καὶ ἀποφάσεις, 
αὶ θεσμούς" καὶ μὴ μέ τις οἴκοθεν ὀνομάζειν ἀστεϊσμοῦ χάριν τὸ καινὸν ἔρ- 
Τὸν τοῦτο ταῖς Ἴῶν λέξεων εἰρημέναις οἰήσαιτο" οὐ Γὰρ ἡμεῖς, αὐτοὶ δὲ μᾶλ- 
λον οἱ κατορθώσανγϊες τοῦ τὸ τοιοῦτον οὕτω διαγορεύειν διδάσκαλοι διασρύ- 
σιοι, ϑεοσημίαν ἔστιν οὗ Πραφότες, καὶ μεϊαληϊόρως οὕτω καλεῖν εἰς ἐπη- κοον οὐκ ἀπαξιώσαντες" ἴσασι γὰρ μονονοὺ πάντες, ἐπεὶ τῶν διηϊουμέγων οὐ- δὲν ἀποκεχρυμμένον ἡμῖν, ὅτι μὴ καϊαφανὲς πα καὶ ἐϊγωσμένον, Τὴν ἐκ 7οῦ 
ἰΔηῖο Ργοάϊρίο, βὶ τ Βυϊαβπιοάὶ δάμυς ἀαραΐα 500 ΠΟῚ μαϊγαία,, Ηἷσ [8]1ἃ ἄρθγβ ἃς ῬΟΓΆΡΘΓΘ ροΐαϊϊ, χαοπιοάο ἱῃααᾶπι 8115 νυ ππης Χαϊοβοθγοῖ ροβὲ ἰαπίαπι βαΐ οοπι- ταθ πα οηθιη δὲ σΟῃΗ γι δ ομθπη ΤΔΡΠΟ ΤΪΓΟ]ῸΘ απ Βισορβθβα ὃ Ῥχοξδοίο ποθὴ αυϊθ- βοῖϊ, ββά βιίδιϊπη οὕπι βἰ θὲ βαθίθοιβ ΒΙοθαιπι οοηΐνα ἢ] ὰπὰ ἐρυιθη5 οαΐαθ βδάθπι ἀβαγ- Ῥᾶνθγαϊ, οὐποῖίοβ δά ὑπαχη βἰμλ] ἀδροηῖξ, «υΐ οἀποηίοῖβ ΒΌΡΑΡῚ 5. οἱ δ] οι οἰ Δ 1110 ογάϊπαι! ἔμθγδηὶ, ΘΡίβοοροβ ν᾽ 6]ϊοαῖ, βδοθγάοίθβ, οπι ΔαΠηἰηἰβίγαίουϊο αἰδοο- ΠΟΡΆΤα οοοία. Πϑπθ βθουπᾶο ἰοῖα,, δο5 Χαϊ ῥγπηαπη ουϊϊαυθγδηΐ, ἈΘΟΤΘαΙ τ, ΘΧΡΟΕ]- ᾿ταὰθ οπιηΐπο. ἃς ργοϊγαδις ἰδ αδηι ργοίδποβ, Βρ] θα! ἀδηιααθ μᾶπο ρα] πιᾶτη Βρ[6ἢ- ἀἰάο βυο δάᾷίι ἐβοϊπονί., πιϊγαοα]αμη ΒρΡΓἃ Πα ΓΘ ΘΟ] πὶ ραίγϑηβ.,, οἄποηθ μος ΡΙΌΡο- βϊο, ἀὰο ἰδηΐα ἀδτηπαίίο τα οεβ ἐπέδγθθαίαν ; ραποῖς ἉΠ}ααοῖ Θχοθρ 8 βαοογ οι θα, ἀσοθυβ ἔδγπιθ υβ8ὶ ἐγίδαβ, 4005 ἴρβα νο]αΐ!, οἱ χὰο8 5.8] Δ χυ 8 ν 1856 [αϊθίαν, οἱ 88- ΟΥἷβ Βομλϊἰ θὰ8 σοίθγβ χαΐ ἴῃ ΠΗΪ Εἰ πνῖ8. πιοητθ8. νἱϊαγα ΘΟπίθιρ] ἰϊνατη ἀρεδηΐ ς μ85 ὨΪΠΑΪΓαπ. ἀἰβι]ποιθηθ5, αυδδὶ ἱπίουΡαποίίοπθβ., ΘθΡΘβ18. δοροπηη 88 Ἰδραμπι Ἰδ[ἰοηϊ- Βὰβ ΡΓῸ δι ΘΠΟΥΟ] οὰ Βοἰ θη ἀγα τη ἰπβιτπἰῖοπθ. Πθοαῖξ δηΐπι ἱπαιαιεῖ5 ΡΒ Ρα[5 ΤΡ ΟΙ]15 ἱπαιάϊτα ραγίτον' δἀϊαπρὶ ἀθογθῖα, πθὸ ποῃ ΟἌΠΟΠΘ5. Οἱ ΘΟΠΒΕ Π]ΟΏ65, ΝΟ γογῸ 4υ]5- πᾶπὰ ΠῚ Βροηΐθ Ἰηθᾶ, ἰοοὶ οαβᾶ, πογαηι ἤος ΟΡυΒ Ῥγδθάϊοϊο νοθδθι!ο ἀρρθ]]αββθ 
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ὲ ἀφ, 3 , ᾽ » “ , 
᾿Ατραμυτίου τοῦ καινου ἀριστεως ἐπάνοδον, ὅπως αὕτη μεγαλοτρεπὸς ἐΓςΓὁ- 

“ ΕΝ » -“ Ἐν ἧς 
γει, χαὶ μεθ᾽ οἵας οὕτως εἰσήει βοῆς καὶ παρασχευῆς, τὸ περίκλυτον τῆς τοῦ 

ῷ ͵ "  » Κοτῶν , δ “δ δ χε σι ἃ ν 
ϑεοῦ λόγου σοφίας ἀνάχτορον, καὶ τὴν τότε δημώδη συνδρομὴν ἐκ προσκλή- 

σεως, ἢ μᾶλλον τῶν τὰς δημοσίους διενεργούντων ὑπηρεσίας, σφοδρᾶς καὶ 
ἣν ΝΥ »"»" 

ἐπιτεταμένης ὠθήσεως, καὶ τὰς τηγικαῦτα διατόρους δημηϊορίας, τὰς ἐνδια- 
Α -“ , Χ 

σκευοὺς καὶ λεπτομερεῖς ἀφηγήσεις, τὰς διαταγὰς, καὶ τὰς ὑποθήχας ἐϊοά. 
Ἀ ᾿] ᾿' τ "“ οτ ἡὰ 

φους τε καὶ ἀϊράφους, ὅπως τὸ πᾶν τῆς συϊκροτηθείσης συνόδου θείη καλῶς, 
"ὖ ’, ο΄ ΡῸ “- 

χαὶ πάντες ὑποταγεῖεν αὐτῷ, ἐν οἷς καὶ ἡ ϑεοσημία διαῤῥήδην κηρυττομένγη" 
ΕῚ ἢ Α 

καὶ ὡς οὐχ ἕξει τίς ἐπ ἀδείας τουνϑένδε τὸ παράπαν ἀποδιΐστασϑαι" ἴσασιν 

ἀληθῶς καὶ ὅθεν οὕτω μοι τὸ λέϊειν καὶ [ράφειν τὸ τελεσθὲν, εὐμαθὲς ἔχου- 

σι καὶ εὐμύητον. 
͵ Ἁ “΄ ἤν ““΄ “ “ 

πη. ᾿Αλλὰ τὰ μὲν περὶ τῆς συμβάσεως τῶν ἐντεῦθεν ὑπηϊμένων ἀνδρῶν, 
Ν᾿ »“" " » ς , “ 3 4“ 3) ΄ ΝῚ , 

καὶ τῆς ἀσφαλοὺυς ομονοίας, ὁπὴ πὲρ ἐντέλως ἐτι λήγει, καὶ «“σεπσσερασμένως 
- - ὧν - Ὡ- 

οἷον ἀποχαϑίσταται, τῷ καταλλήλῳ τόπῳ προϊὼν ὁ λόγος ἐρεῖ" νῦν δ᾽ ἄλ- 

λον ἀγῶνα τοῦ τροπαιοφόρου τοῖς ἐξαισίοις ἄϑλοις ἐπὶ τοῦ μέσου παραῖα- 
»“Ἢ 7 -» -» -“᾿ -“Ὕ» 

Γεῖν προτρύνεται" βούλομαι μὲν εἰπεῖν τελευταῖον, ἅτε τοῖς μὴ κόρον ἐκ τῶν 
ἤ , 7 

χα ἡμέραν καινουργουμένων λαμβανούσης κακίας εἰς ἄκρον ἱκόμενον᾽ πείθει 

δέ με μηδαμῶς τουτὶ καταφάναι, τὰ καϑ' ἑκάστην ἄλλα ἐπ ἄλλοις τῷ εὑ- 

ρετῇ τούτων εὑρισκόμενα καὶ χαινοτομούμενα φοβερὰ καὶ περίπυστα᾽ ὅμως ἔσ- 

χατον πρὸς τὸ σαρὸν λογιχὸν ἐγχείρημα ὀνομάσαι, εἴη ἄν μοι οὐκ ἀσει- 
Ἁ Ε 9 Ε Ἁ ᾿] ΄ “Ὁ 5 , ϑ πς 5 , “δ 

κὸς, ἔνϑεν ἔχοντα τὰς ἀρχάς. Τῆς οἰκείας ἀπηνῶς ἀπεληλαμένος χκαϑέδρας, 
“Ὁ -» , ὔ ς ,ὔ 9 ,ὔ Φ..} 3 “Ὁ ὅῳ , 

κἄν ἢ πόλει Προυσάεων ὑπερόριος ἀφιϊμένος ὁ ἐν ἀρχιερεῦσι ϑεοῦ χαρϊϊωγυ- 

μος, ἐξ ἀρχῆς ἦν μελέτην “ποιούμενος ἀπαραίτητον, ὡς μοι προὐποχέκρου- 

τὰπὶ 511. ΝΠ Π]ΔΗ1[6511551Π}08 Θ ἴηι αἷς ἀἴαιια ποι ββί πλ8 1116 6Χχ Αἰγαπηγ το πονΐ ΠΘΓΟΪ5 
γϑάϊτυβ, φυδιηχαθρ ἔπους τηρηϊἤουβ, οἵ ἀὰὰ οὐπὶ ΔΟΟΙ παι οπθ αἴθ ἀρραγαΐα ἰη-- 

ΘΡΘΘΘΒ 8:1 ἴῃ ἰπο] γίδμ βαρίθηιαθ Ποῖ ΨΘΡΡῚ ὈΔΒ.]ΠἸοαπη,, ἀυᾶτα βία ἀΐοβα οοποίἰαίαβ Ρο- 
ῬᾺΠ οοποῦγβαβ, δὰϊ ᾿Πογαμ ροίϊα5 αἱ ΡΟΡΌΪ υἱοθῖι βΌγοθαηὶ, Χαᾶπι νἱο] θηΐαβ οἱ 
ἱπηρογαίαβ δὰ Πᾶθο παρ ]δαβ. Ταμο ΟἸπιοϑθᾶθ ΟΟΠΟΙΟΠπΘ5., ἴὰπο ΟΥΠαΐδθ δΔοουΡαἰ ΔΘ 666 
ΠΔΡΓΔΙΙΟΠΘ5., ἴᾳπο ΟΥΑΙ παἰίΟ 68 αἀἰβροβι ΠΟ ηΘΒ4 18 βοῦὶρίδθ δὲ ΠΟη βου ρίαθ, αὐ ΟΠηηΪἃ 

ΠΟΙ γαΐδθ ΒΥΠΟαῚ δοία ταῖὰ ΠαΡΘγθηΐ αν, Οὐπο 418. οἱ ΤΟΡοὰ φοΡογθηΐ : Ἰηϊ8Ρ αυ88 

γαϊγδοῦ αι σαοαυθ Πα ἀϊδοῦῖθ ρα θ]]οαίαμπα ζαϊὶ ; οἱ χυαοά ποιηϊηὶ ἴῃ ροβίθγαμι [ὰ- 
Οὐ]185 ἔογοῖ α]]αΐθηιβ ἀἰββθη θη], Βοϊαπὶ θηϊαιγθγο ἀηθ Πᾶ60 ἔδοϊα ΠΔΓΡΆΓΘ οἱ β80Γ- 
Ῥογθ τὶ ἸΙοπουῖί ; Γθοῖθ Ἰησυδιῃ ἰἃ πονθγαπὶ οἵ ΘΟΠΒ0Ο]1 βαηϊ. 

88. 564 δπἷπὶ 4086 ρου ηθηΐ δ οοην θη! ηθ πὶ Οαπὶ ΒΘ ο118 11115 ΠΟΙ ΠΙ ρα [ηἰ- 

ἴᾶπι., 5.8] 6 πα 86 ΟΟΠΟΟΡΔΪΔπη, ααδθ ἴᾶτη Ὀ]δηθ αἰ] αἰ ἴα, ρᾶθηθααθ ἤπϑηι δἰἰπϑὶϊ, 
Ἰάομθο Ἰοοὺ σγϑ]χαᾶ ποβίγα ἀϊοθὶ ογαῖϊο : παηο Ἰποΐδηι 8114πὶ ποδί τὶ ὑγ  αΥ ΡΠ δίογ 5. ΟΠ 

ΘΣΙΠλ118 ὈΓΆΘΙΉΪ 15. 1) τηβαϊαμη ἀἀάποογο ἔβϑιπδὶ ; αι γθηγατη α100 οἷ βατηταιπι ΠΟῊ 58- 
αἴθ ἀυουἀϊδη18. πον αι 8. πραυϊδθ (δοίπαθ. δυδάοθθαηὶ χυϊάθπχ ταὶ πα ΠῸῸ ἰῃ 
Ἰυοθπὶ ΡΓΟΐΘΥΓΕπῚ, 686 4υδ8 ἀαοίἀϊ6 501 ϑαοοθάπηϊ ἱπυθηϊουῖβ μαΐὰβ ΘΧοορ Δ 0168, 
οἵ ἰθυ ] 1168 [απχοβᾶθαθ πον αῖθβ ; πἰ Β]οταΐϊπαβ αἱ Ροβίγθιησπι ἤ0 0 ΠᾺΠΟΙΡΘΠΙ γογΡα 

[ἀοἴπαβ., ΠῸΠ δϑὶ ἱποοπυθηΐθηβ, οΐαβ ἴᾶπι ΠΑΡΓΔΩΔΙ ἰηϊτίαπι ἐαοῖο. Ρα]βὰ8. ἃ ργορυΪα 

5646, οἵ ἴῃ 06 Ῥγυβὰ οχυϊαπ5 ροπίϊοχ Ποὶ Ιομᾶπποβ, πος ἃΡ ἰηἰϊίο ἢγπιαπὶ μᾶς 
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στῶι!., ὁπὼς ἂν μιχρον τοῦ τοσούτου λωφήσαντος χλύδωγος, εἰς μέσους αὐτὸς » : 
ἃ Ἄ 

᾿ ΕῚ ΄, ε . καὶ 

καταστὰς ποὺς αἰτίους καὶ διερεϑιστὰς παῤῥησιάσαιτο τὴν ἀλήϑειαν . ὡς ἐπὶ. ἾΌ Ψψᾳῳ ο 
“ 

»“Ὃ“᾿ »“᾿ , ἂν» 2 

ἀφορμῇ χρηστῆς χαὶ ϑεοφιλοῦς πραγματείας, τῆς τῶν ἐχχλησιῶν οἰκογομη- 
εὔξρμός,- 5 ἢ 5 

, »  ᾿ Ξ λ κε 

ϑείσης πρίν φημι συγελεύσεως, ἀϑέμιτα εἶεν δρῶγτες καὶ ἔκτοπα' καὶ δια δπ ρας 
“ » ᾿ ᾿ ᾿' ΕῚ ,ὔ Ν ,ὔ 3 ἫΝ 

βολὰς “ἐπὶ διαβολαῖς. χαιρεκάχως ἀρτύογτες, χαὶ εἰς μέγα σχαιωρίας ἐπαί : 
β » Γ ᾿ 

βοντες.,: χαὶ. ὡσεὶ" μόγον ὀλίγης ἀδείας τυχῶν κατορθῶσαι δυνηθείῃ τὸ σπου- 
“τς “ ϑετ. ιν 

τὼ , , 2 ΄ 

δαζόμενον, καὶ λαλῆσαι ὡς βουλητὸν, ἀλογῆσαι μετέπειτα πάσης ἐλευσομέ- 
δ ΟΝ ᾿ Ν 5. τᾶῶρι 3 , Σ ῊΣ ἢ θάγαογ' ζ- ἢ ὅδ). 

γῆς ποχωδεῶὼς... καὶ εἰ των" λίαν αἀφορήτων, κα! Ιων εἰς ϑαναΐον ἐχῶὼν οὖν αἄει 
ὰ 

ὅ βΑ ξ τ Δὲ , - , 2 
μέριμνον τήνδε μελέτην, χαὶ τὰ τῆς τρικυμίας καϑεκάστην μανϑάγων ἐσε. 

- - .- » Ἵ , 2“ ι ες 

γειρόμεγα, καὶ μαλλον τοῦ δυγαδτείᾳ κατασχόντος, ἐξότου τὴν ἐκχλησίαν ἡ " ὧν. 
᾿ 

τυραννὶς ἐπιχωριάσειεν, ἐπὶ πλέον μὲν ὅσον ἐντεῦϑεν Ὡρὸς τὸ χατὰ σχοπὸν 
ς ᾿ ῥ ᾿ 9 ἜΝ ᾿ δὼ ᾽ν 3 , , ᾿ Ἢ δέ Ε 

ὑπηλείφετο' τὰ κατ αὐτὸν εὖ εἰδὼς ἐς ὅσον ἀτοπίας προυχώρησε πρὸς δέ [ε ὼ ὶ “Ὁ 
ῃ -“ “Ὁ 

τὸ χαϑημέραν τουδὶ χαὶ τῶν ὑπασπιστῶν σχαιουργίαις τὰ τῆς ταραχῆς ἐπι- -ο“ »“᾿ ΩΝ 
΄ 

-“ 

τείνεσθαι ἀφορῶν, διηπορεῖτο τίγα ἂν μεταχειρισάμενος μόγην δοίῃ τῷ ἐφε- 
-“" 

»“ὝἍ ᾿ 
“ 

τῷ παρὲξισέγεξιν' πολλὰ [οὖν διανοηθεὶς, μόπις εὑρίσκει τὴν τοῦτο ϑήσουσαν μέϑοδον, καὶ πρὸς αὐτὴν εὐθαρσῶς διανίσταται: ἐπιστολὴν οὐχοῦγ ἐϊχαράτ- τε ἐγχύχλιον, καὶ διασπείρει ταύτην ἁπανταχοῦ, δικαστήριον δι᾽ αὐτῆς ἐκχ- 
΄, ᾽ Α ΕῚ ,ὔ Μ)ῳ. ἢ 5 φ ιν ᾿ ΄ . ᾿, δεῖ: 

καλούμενος, εἷς κοιγὴν ἀκρόασιν ϑεῖναι τὰ χατ' αὐτὸν ἐξαιτούμενος χαὶ δεῖ- 
Ἀ ῖ “ : ἕαι ὅπως ἐπὶ διαφορᾷ μὲν δογμάτων αὐτὸς διαβάλλοιτο, ὅπη δ᾽ ὁ τὸν οἱ- 

Δ εΣ ᾽ὔ , υ ε ᾿ »ϑ».» Ἁ “- -“ »“ 

κείον ὑφελόμεγος ϑρόγον, χαὶ οἱ σὺν αὐτῷ τὰ τῆς διαβολῆς συγιστῶντες πο- λυειδοῦς κακίας προέκοψαν' καὶ τοῦτο ποιεῖ πρὸ Ἰοῦ τὴν ἐν ᾿Ατραμυτίῳ συγ- χροτηϑῆγαι περιλάλητον σύγοδον. 
᾿΄ 

Βαϊ ΡΓΟΡοβίϊι μη, ὡξ ἃ τη8 ΒΌΡΘΓΪΙΒ 5] ηἀοαί ατη [υἱτ΄, βιαιίπι ἃς ῬΑΓΆΙΊΡΟΙ ἰθπηροβίαϑ 
ἰδηΐα ἀθββυ θαΐββοι:, τηϑάϊαπ 56. ΘΟΠΒ[ 6 η5 ἰηΐθι' ἀσοιβαίογαα οἱ ΡΡΟνοοδίονοβ, οοῃῇ- 
ἀθηΐον νου ταΐθγα ἀοίδηαθογθ, τπορα Βοηὶ 80 ΤΟ]ΡΊΟβὶ ἱραοίαίας 46 ΡΓΟσΌΡΔηἀἃ 6οο]68ἰ8-- Τπι ἀΠΙΟΏΘ, δηϊ6 Χυδπη ΘΠΟΥΠΊΪἃ οἱ ἰῃβδηδ ἤδγθηΐ, δὲ Ἠἰ φδ] απηηΐαβ ΟΔ] ΠΛ 115 Δ ἀρη 65 
ἴῃ. ΠΙΔΡΏΙΠ ρΘρυθιβί αιὶς ΒΑγδιἢγατα ἀ6]αθθυθπίαν. Ουσά εἱ ΘΧ σι αδπη 58]16Π} [ΔΟα] αἴθ ἢ 
4υϊα γη4]1 51}8ὲ ΘΥΘηΐγοῖ,, φυδηϊαχηνίβ ἰπιο] ΘᾺ 116. ψϑὶ διϊαῃη ΤΛΟΡ ΘΡαπλ. [σ᾽ τα Ουτη 
ΠᾶΠΟ ΘΟΓΔΙ, βΘΙΏΡΘΙ τηθηΐθ Γθγοϊγογθὶ, οἱ ΡΓΟΘΒΙ]Δ μὴ ἀπο 6 ΟΟΠΒΌΓΡΘΗΪΘΙ ΘΘΡΠογοῖ, 

ΠΩΡΓΟΒΙ ΕΒ 5 ΘΟ]] αν ΤΠ Δ]ΟΓ πὶ ἸΠΟΡΈΒΟΘΡΘ, ἀθβίπα δεῖ δηΐπηο αθιηηδ τη ΠΘΠΟΐβοδΓγο. 

ἰᾶῖθ ΔΟσαΒαΓ αι, οἱ Πυσβαμθ. 18 χαΐ οἰ βθάθῃι ἰηγαβεγαΐ, Θἰ ΒΘ, 16 δάςθοδθ οὰ- 
Ἰαμαη 5 ΒΓ ΘΠ6 8. Δα τη] Εἰ Ἀτί πη ΡΘΥνθρβι[ἴθπι ΡΓΟΓΩΡίββοηϊ, Ιάχὰθ ορὶτ, δηΐθ 48 ΠῚ 
11 Αἰγατηγεὶ ΠΟΠΡΤΘΡΑΡΘΙαΓ απ σοναία ΒΥΠΟάαΕ, 

ᾳ 

οΟΩ, [( δὅ0, ἃ, 

ΩΦ εκες αεεονοὺ οἱ 

ἡλε ἐρορηφ γα φείος ἐνῶ 

οἵ ἣνε δωλει ὧν 

Θ οι ελεόννοθ 



οοά. ἢ, 56, ἢ. 

192 ΘΕΟΚΟΙΙ ΜΕΤΟΘΠΙΤΑΕ 

προσεχῶς διειλημμένοι χαθ δ] αὐϊαι" καὶ παραυτὰ πρὸς τῇ τῶν ἐκκλησιαστιχῶν 

χατοχῇ, καὶ τὰ τῆς σωματικῆς δυναστείας αὐχοῦντες λόϊοις, οἷς μοι πλεισ: 

τάκις δι ΓΙελται, τοὺς τηρήσεσι χαὶ φυλαχαῖς τὸν στείλαντα βαρυτάταις τη- 

ρεῖν καϑέξοντας ἐν τῇ ὑπερορίᾳ ἐξαποστέλλουσιν, ἐξ ἑκατέρων τῶν ἐν ἀρ- 

χείοις ταϊμάτων ἀπολεξάμενοι' ὧν τοῖς μὲν ἐχ τῆς ἡμετέρας οὖσι φυλῆς ἡ 

προσηγορία παραμοναὶ, τοῖς δὲ ἐξ ἐθγικῆς καὶ ἀλλοδαπῆς βάραγχοι προσ- 

ηἡγόρεωται" καὶ πρώτην αὐτῷ δικαστηρίου τήγδε ϑύραν ἀνοίγουσι, μηδαμῶς 

ἐπ ἀδείας ἔχειν τῶν ἁπάντων διομιλῆσαι τινὶ, μὴ διαμηνύσασϑαι" καὶ ἦν οὔ- 

τω τὸ λοιπὸν ἰσχυρῶς φυλασσόμενος" ἐπεὶ δὲ τῆς ἀσφαλείας οἱ φροντισταὶ, 

χαὶ τὰ καϊὰ Τὸ ᾿Ατραμύτιον διανύσαντες ὡς δεδήλωται, πρὸς τὴν Βύζαντος 

ἐπανήκουσιν, σχέψει καὶ πάλιν τὰ Τοῦ φρουρουμένου διδόασι, συνορώγϊες ὅπως 

ἡ παρ᾽ αὐτοῦ πεμφθεῖσα ἐπιστολὴ διαδράμοι πάντας σχεδὸν, καὶ ὡς ἀφ᾽ οὗ 

στελείη συχνοῦ παρῳχηκότος καιροῦ μὴ διαλίποι οὗτος περιφανοῦς ἐντὸς χαθ- 

εἰρμένος καὶ πολυανϑρώπου σεμνείου., τὰ αὐτὰ καὶ αὖθις ἐπιβοώμενος τῶν 

μοναχῶν εἰς ἐπήκοον, τῷδε μὴ «αραχωρουμένων πλησιάσαι τὸ σύγολον'" ἐν- 

ϑέν τοι καὶ τὸ πᾶν δράσειν δυνάμενοι ὡς βεβούληνται, ἤθελον μὲν μετασξεί- 

λασϑαι τοῦτον, καὶ αὐτοπαρόντα χαταδικάσαι, ὡς ἂν εὐτπρόσωπα πράττειν 

δόξαιεν τοῖς πολλοῖς" ἐννοούμενοι δ᾽ ὁποῖα Ἰούτῳ Τὰ Ἴῆς προθέσεως, ὡς λα- 

λῆσαι μὲν παῤῥησία, καὶ διαλεχϑῆναι περὶ ὧν ἔχει ἐρεῖν, καὶ δειμαίνοντες 

μή ποτε καθαρῶς ἐντεῦθεν ἀλλοιωθείη, ἅπερ ἡ φήμη σφίσι κραταιωθεῖσα παν- 

φοίοις λόϊοις καὶ Ἰρόποις εἰς διαβολὴν κατὶ αὐτοῦ διεσκέδασε, καὶ πρὸς Ἴού- 

τοις ἔλεῖχον τὸν περὶ αὐτὸν, οἷς πολυσχιδῶς καὶ πολυελίκτως ἑαυτοὺς εἰ- 

δοῖεν μετελθεῖν Τὰ Ἰῆς ὑποθέσεως, Τὸ μέϊακαλέσασϑαι ἀνεβάλλοντο' καὶ ἦσαν 

89. Ἐρίἰβίοϊα ραν Ρ6Ρ οπιηθῖα ἸΙοουπὶ ἀ6]αα, δὰ ροϊϊαμίαγ οἰΐδπι 11 48 χαϊθαβ 

Ργοχίπιθ αἰχίπηαβ ; βι 16 ῬΓΑΘΙΘΙ Θοο] οβἰδιϊσασαπα Γοῦατη ΟσΟυραἰ ΟΠ 6 πὶ, ΠΟΡΡΟΓΑΪ 

ἀυοααθδ 50ὰ ροϊθηιία β]ογηΐθδ, ψογθὶβ α086 δ πι6 βϑθρίββίπιθ ἀθαϊαᾶ βαπὶ, ΠΟπΐΠ65 

4υἱ δρίβίοϊαβ δποίογθπι οὐυβίοία ἀμ ΒΒ πιο 16 ΟἈΓΌΘΓΘ ἰθπθγθηξ, δα δχὶ"ἱ Ἰοσαπι μηϊῖ- 

ἴαπὶ χ αἰτοχαθ ραϊαϊπο ογάϊπο ἀβ]θοῖοβ ; αυόγυπι αυΐ ἀ8 ποβίτο βθῆθγ βαπΐ, ἀρρ6}- 

Ἰδπΐαν υἱρὶ Πα ; αἱ ἀυΐοπι 6Χ δἰ μπίοα Ὑ6] υαν 8 ΓΘΘΊΟΠΘ, Ραγδποιὶ ἀϊοπηίαν. Αἴαχαθ 

μᾶηο ργίπιδπι ρδίΓ ΡΟ μ8Θ ΠΟΒΙΓῸ ἰδησδῃι δα {ὐίθαπα! ραϊοίδοϊαμι., ποιρθ π6 υ]18πὰ 

ΘΟΠΟαΘμαῚ οὐπὶ ΑἸ χα οορίαπι μᾶρθαΐ,, πὸ αυϊσαιδηι ββῃϊΠοδηα!. Αος ἀδ τ] ααο 

γα ]Π146 οὐβϑιοάϊοεθαίαν. ῬΡοβίψαδμη φαΐ οὐδ οαϊοηαϊ 1115 ΘΓ ΠῚ βογαραπὶ, ποροιϊϊαπη 516 

βασπι Αἰγδηαγἱ οοπέδοθγυμί, αἱ αἰχίπιυβ, Βγζαηίϊατα τονογίπηῖαγ, οδΡΕΪΥΙ ΠΟμαΪ 5 

ποροϊίαπι πονὰ οοπβι θυ ἰΐοπ ἀἰδααίγαῃι, οἱ Ζαοπιοᾶο τηΐββᾶ 80 60 ϑρίβίοἱα 84 Ἵπίπθϑ 

αἰμναπαβδοῖ. Εΐ πα ροβὶ 1Π1πὶ τηϊβϑᾶπι τα] 10 ἰᾶπι Γᾶ μϑδοῖο ἰθηρογΘ., μο ᾿πϑιρηϊ 80 

ὨΌΤΊΘΡΟΒΟ ἱποίαβαβ τηοπδβίθείο ϑαάθηι 84 ιγοβ τη ῃδοποραπι γθοϊπογθῖ, ἀδηΐ ορογᾶπι 

αἱ Ηἰ5 δα ΠΠπὰπὶ δάϊία8. ποη ραΐοτοϊ. Εχΐῃ σαπι, Οπληΐᾶ ΡΓῸ ᾿ΡΙϊο ἀρθῦα ροβϑθῃΐ, Υο- 

Ἰοραπὶ δαυΐοπι πὰπὸ δ 86 Ὑοοῦ6., ργδθβθηϊθιηαιαθ οοπἀθμηηᾶγθ, υἱ ἀθαμᾶ ἔδοογα 

ταυϊεϊτἀϊπὶ νἱδογθηῖαῦ : 588 πιοχ τοραϊαηΐθδβ, αυᾶ]θ πυϊο ἀγραμηθηίαπι ΡΓΔΘ πιδηΐθυ5 

δβϑβοῖ, υᾶπι Ἰοααὶ ργοιηρίιβ οἱ ἀἰβραΐατο 46 [18 αυᾶθ δάβθγογθὶ ; ἐπιθηίθβαιθ ΔΘ μἷπο 

Ἰαυΐάο ρογνθγίογθπίαν, ααᾶθ ἰρϑὶ ἀϊθατηαϊίοπθ σοπβίδηϊθ, ὁπιηὶ νϑιρθογαπι οἱ ἀγεβοῖῖ 

ΒΘΘΏΘΓΘ, οι ἰρδία8 ἀοουβαπάϊ γυ]ρανθγδηῖ; ργδθίθγθδασς τϑίαϊαἰίοποπι (ογπ Δα πίεβ 



ἩΙΒΤΟΚΙΑΕ ΠΟΘΜΑΤΙΟΛΕ ΠΒΕΚ 1. 123 ἐαὶ. τούτῳ μέχρι πολλοῦ φροντίσι συχναῖς διαμεριζόμενοι" ἐρήμην μὲν οὖν ἱστῶσιν αὐτοῦ. τὰ πρώτα καταψηφίσασθαι . μὴ δεῖν ὅλως ἐνδεδημηκέγαι νομί- σαύϊες, καὶ. τὸν εἰς. τοῦτο τόμον συγείθεγσαι" κἀπειδὴ πρὸς ὑποραφὰς ἐχχκα- οοὰ τυ. «. λεῖσϑαι, πάγτας παρεσχευάζοντο, καὶ τὸν περὶ τούτου λόγον ἐποιοῦγτο πρὸς τὰ ἀγάκϊορα, ὅθεν ἰσχὺς ἅπασα σφίσι, καὶ καὶ Τοῦ. δρᾷν ἐξουσία ὅσα ἂν ἔχοιεν πρὸς βουλήσεως, τῶγ τινες κοιγολοϊουμένων φᾶναι προάζονται, ὡς οὐ δεῖ τοι- αὔτ ἐχείγου 'καταπραχθῆγαι, δίχα τοῦ παραγενέσθαι, χαὶ χοιγὸγ δοθῆγαι οἱ ἀκροοϊηριον" χαὶ ταῦτα δήλην οὕτω θεμένου . καὶ χκαϊεσπουδασμέγην τὴν πρὸς αὐτὸ ἀναζίτησιν' ἄχρι τοσούτου περὶ τὸ εἰλικρινὲς Τῆς ἀληϑείας οἱ τοιοῦτοι εὐγνωμονήσαντες., οὐ μὴν ἐφεξῆς καὶ ἐπέκειγα, τὸ μὴ παθεῖν ὑπὲρ αὐτῆς οἷα τοῦ παθεῖν προελόμενοι: πλὴν αὐτοὺς πείθουσι τῷ τέως πρὸς οὗς ὁ λόϊος χαὶ 

» 
: Ἂν ἴδ «. 

΄,΄ 

θαγνοῦντος, ἀπαγναινομέγου μὲν σφοδρῶς καὶ ἀπείργοντος, παραϑαῤῥυνομέγου , - »“ἢ᾿ »"Ἢ 
ν 

᾽ὕ οἷ 

δὲ. βεβαίως πρὸς ὧν αὐτῷ πᾶσα πεποίθησις καὶ χραταίωσις, ὡς οὐδέν τι τῶν 
΄ Ἁ »-»“ , 

,ὔ δ) ο ΟῚ »"Ἢ -“ο“ “59 

, . Καὶ σχολῇ ᾿ατανεύσαγτες, μετάχλητος ὁ ἐν εἰρχταις τοῦ Θεοῦ ἄρχι- θύτης, τοῖς ἐκ τῶν βασιλειῶν. ἐπὶ τούτῳ καταπεμφϑεῖσι τῇ μεγαλοπόλει ἐκι- 
-“ ᾿ -» » » 

» 

δημεῖ, χαὶ παραυϊὰ Ἴῷ πρὸ θυρῶν αὐτῆς ἱδρυμένῳ Φρονισ7ηρίῳ Ἴών θαυμα- τουργῶν ᾿Αναργύρων ἐϊιλείεται, ὑπὸ τοῖς αὐτοῖς οὐχ ἧτον ὅτι μὴ καὶ μάλ- λον φρουροῖς καὶ φύλαξιν ὀᾳτανόμενος, μὴ ϑεατὸς γένοιτο τῶν ἀπάγτων 
Ξ 

͵ 

“ο“ “ 

τινὶ, μὴ δ ὁμιλίας ἔλϑῃ., μὴ δὲ ἐγτεύξεως, μὴ διά τινος ὁπωσοῦν τῶν 
3 ᾿] Ν Ψ 

΄ ᾿] ,ὕ ἐδ ἣ 2 Ἁ Ν “ 9 Λ, ἰμο 

πὰρ αὐτὸ φερόγτων τρόπων ἀφίκοιτο" χαὶ αὐτὸς μὲν οὐτῶς ἐπὶ τῷ δικαστη- οοα τ ὅ7.5. οἶαθ, Ζαθηλ γᾶγίο οἱ ΤῸ] ΠΡ] 1ΟἾ [6 βοίθ δ η: οδαβατη Βᾶπο ἰγδοίαβθο : ΔΡΡΕΙ]διΙοποι {Π|π|5 
84 ἰυαϊοίαμη αἰ ΠΈΛΘΡαηι ; ]ὰθ Πᾶσ βΌρ6' τ ἄϊῃ ναγίΐ8 ΟΟΓΙΒ. αἰβίγδοι! τπδποθδηΐ, 
ΒΟ ποθ οἱ ΡυΪπηαπι ἀδοογπαηΐ, ΘΓΒΆΡΙ ἴῃ ἴυγθα ποῃ ἀρ θογα ἰπἀϊοδηίοβ, οἱ ἀθ 

Ὁ] Θρίαβ., χαϊα ῬΑ ργὸ 111 ποϊᾳαογαηι. ΤὨΙΘΓΪἢ ρογβυδάρης 11115,. 405 ΔΠ]ΠΟ Ια θδηΐαν ᾿ 
ΠΥ 18. ]Ἰοδὶ, ἃ ϑαΒΟΘρίΟ ΟΟΠΒΙ]10 ἀἰβοθάθιθ, οδἱ ΘΧΌΪΘπι ἴῃ ἱπά! οἴ νοοῦν: -Θἰβὶ ᾿ππὰ8 
16 χαΐ Βρί Ἰ Ά]Θτα Ὁ ΟἰΟΡ [ἴθ ἐυγᾶπηϊοα ἴθηθθαι, ψθῃθπιθηΐδν ομβίβίογοι 80 γαίδγεΐ : 
Β΄ Π}0] ἰάπηθη ἢγπηα ΟΟμἤ ΘΒ, Δ}. {5 αἱ ἰοἰδπι οἱ ἢ Δποίδτη ΙΡΘΒΑΘ. ΤΠ ΒΓ ΡΔηΐ ἢ 
ὨΌΠΩΘΔΠΊ ΡΘΓΠἾ8811Π) ἐπὶ αἱ αυϊοχαδηι ργϑοίου δἰ γο]αηϊἴθπι δοοίάδγοί, 90. Αβρτγϑ ἱρίτων ὉΥρτγῖο ἀπηπβηΐο, δΔανοοδίαι 6χ νἱηοα]}ς ΡΟπΕδχ Πεί, τηΐββὶς Ρ΄ο- 

Ρίογθα ὃχ γβρίο ῬΆΙΔΙΙΟ. Ἀρρν ον. γϑηϊξ δά γθθῃὴ [ΔΘ ΏΔΠῚ, Βίδ ΠΠ 6 ἴῃ 6, σαοά 
δηΐθ ρουῦΐαβ δϑὶ, ΡΓΟΘΙ ΘΙ ΟΒΟΓ ΠῚ ΑΠΑΓΡΥΓΟΓΏΠ. Τ]ΟΠδδίουο ἱποΙαιξαν, Βα ΠΙΒ46π|, ηἰδὶ 
(ογῖθ οἱ ΡΙΓΙθ5, ουβίοα θὰΒ ΥἹΒῚ ΠΠαβαα Θογᾶτη ΒΡΘοίδη 1018, ἢ ΟΠ ΖΔ ΠῚ Θχίγᾶηθο 
ἴογϑε υἱβί 115, πο 458. σὰ Πλ 80 Ἰοχαογθίαν, ΠΟαᾺΘ 4]10 4ιο]θθὶ Πὰς πιοάο 84 ΘΠ] 



εοά, ἴ, 58. δι 

42} ΘΕΟΒΟΙΙ ΜΕΤΟΟΗΙΤΔΕ 

-“» ΡΞ ε ΄ “ 

ρίου τάχα τυχεῖν «ροσχληθείς οἱ δέ γε κριταὶ καὶ ἀντίδικοι, καὶ “πἂγ εἴ 

»Σ“οΖ. -»- “Ὁ Ν ς » Ἶ φῳ ,ὔ “ 5 ,ὔ 

τι ποιοῦτον ὁμοῦ, ἢ καὶ ὑπὲρ ταῦτα φυϊχάνοντες, τοῖς ἀναχτόροις παραβάλ- 
͵ ᾿ Ν ἢ ,» , ἢ - δ 

λοντες καϑεκάστην βουλὰς χαι σκέψεις ἐτίϑουν, “πανημερίως ἔστιν οὗ, καὶ 
» Ψ ΩΝ ΄ » ’ὔ 

παγνυχίως αὐταῖς προσπαλαίοντες, ὅσως ἂν συνέδριον δῆτα τὸ γενησόμενον 

"» .Ἶ ἣν , »“ 

ὑπέρ τε ἑαυτῶν, κοι χαθ᾽ οὗ ἡ ἀντιδικία μέλλοντες ἀποπερατῶσαι, νομίμως 
» ᾿ -» 

γομισϑεῖεν τελέσαι, χαὶ μὴ λαβήν τισι δοῖεν δυγαστείας ὑποίσασθαι" διαμη- 

, » , ο» . ν ἃ -“ ῃ ο. - 

γύματα γοὺυν σφίσιν ἐκεῖ σεν πρὸς τὸν ἐν Φφρουρᾳ καπϑημέραν ἐπέμποντο, πᾶν 

ΝῚ ἡ Ν ,ὔ ἰφῳ ᾶἷ Ἑ Ν εν 9 -»Ὁ“" 5 ͵ ε ᾿] ᾽ 

τὸ κατὰ σκοπὸν πειρωμένοις μαθεῖν" ὁ δὲ ἦν οὐδαμῶς ἀποχρύπτων, ἀλλ ἐξ- 

λλων ὃ ὶ μό ἡ ἀληθεία ϑαῤῥῶ ἡ μὴ τὸ μόνος εἶναι ) 
αγγέλλων ὅσα καὶ μόνῃ τῇ ἀληθείᾳ ϑαῤῥων, χαὶ μὴ μόνος εἶναι πρὸς 

[ 
ἃ ΩΝ “Ὁ 

ὅλους εἰς ἀντικατάστασιν δεδιώς: ὃς καὶ βίβλον ὀατὴν, ἣν ἐν τῇ ὑπερορίᾳ 
-“ - -“- »“ 7 ο“ 

λογογραφεῖ, καϑ' ὧν οἱ τοῦ μέρους τῶν εἰρημένων κεφαλαιωδῶς ἐν δόγ- 

μασι κατὶ αὐτοῦ συντεϑείκασι, τοῖς μεταστελλομένοις «πρὸς αὐτοὺς, ὡς τῇ 

΄ ᾽ ͵  " ᾿ Ἁ 3 Ὁ ὍὋ 2 

βασιλευούσῃ μόνον προσπελάσειε πέπομφεν, ἀεὶ χαϊάδηλα Ἰὰ οἰκεῖα ποιων οὐχ 

ὑποστελλόμενος" ἡμερῶν μὲν οὖν ἐπὶ πλείστων παραδρομῇ,, πυχνοῖς οἷά τισιν 

ἀκροβολισμοῖς ταῖς ἐκ τῶν ἀρχείων ἀϊελίαις ἐβάλλετο, δεινῶς ἀπειλούμε- 
,ὔ ᾽ -“ Ἀ -Ὁ - 

γος, εἰ πρὸς τὸ δικαστήριον ἀπαντήσας, τολμήσειεν ὅλως ἐρεῖν κατὰ τοῦ τῷ 

᾽ , 5». 7, Ω δὰ Ἄ ς . «“ , 2. Ὁ "δ , Π ,ὕ Ὰ 

οἰκείῳ Ὅρονῳ ἐπιπηδηήσαντος" οὐ γὰρ ἕξει πλέον ἐπὶ ἀδείας ἐγχελευόμενος, ἤ 

Ἁ δ Ἃ ς Ὁ ὁ 4“.-- " “ ἰῷ δ »Ἥ ε ,ὔ εἶ ΙΥ ΓΙ 

τὸ ὑπὲρ ἑαυτοῦ μόνον ἐπὶ τῇ τῶν ἐχκλήσιων ὑποϑέσει ἀπολοῖήσασσθαι, ὅσον 

θελητὸν αὐτοῖς λαλῆσαι οἷον ὁροθετούμενος, καὶ ἢ τὸ βουλητὸν, ὡς 7ι τῶν 
μ 3 

γεγομισμένων ὁρίων ὑπερβῆναι σφίσι παραχωρούμενος, ἐχεῖγο λοΓιζομένοις, ὡς 

“ » - ᾿ -“ “ 

αὐτοὶ μὲν οὕτω τῶν ὧν συνοίδασιν ἑαυτοῖς ἀνώτεροι τηρηθεῖεν, καὶ προσέτι 

μεϊαλουρ[ίων τῆς προϊέρας περιβοηϊσϊέραν ἐρϊάσαινγϊο, μεῖαλόνικοι Πεινησόμενοι" 

Ῥουνθηΐγοι. Αἴσχαθ ἴἴὰ 116 αἱ π᾿ Ἰυάϊοῖαπι οοΙδυίτον δᾶϑίξ οἰϊαϊαν. Τα] 65 δαΐθπι οἵ δἀ- 

γουβαῦῖ, οἵ αυϊοχαϊᾷ πυϊαϑιηοαϊ πομλίπαμι β'πια] θγὰϊ, γ6] οἰϊατι βιργα ΠαΠΊΘΡΌΠΙ,, ἴῃ 

δυϊατα υθηςϊδηΐθ8 αοια]6 ΘΟΠ51}118 οἱ ΔοΙΠθοραιοπθβ οοηίογεθαπὶ, πιοᾶο ἴοῖὰ ἀϊθ, τη 40 

οἴΐαπι ἱπίθουῖβ ΠΟΙ 5 ἀἰβοθρίαπίθθ, αξ ΤΔΟΧ ξαϊαγαπι βυπϑάνί πη, ααο ΡγῸ 56 δἷ 

οἱ οοπίγα Δἀνουβασίοβ ρογδοίαγὶ ϑγαπὶ, 1Θϑ  {ἰπη6 ΟΘ] ΘΟ ΓΆΓΘ ἈΘΒ ΕΠ] ΓΘ ΠΡ, 60 δηδδΠι 

φαϊθυβάαπι ρυϑθθογθηὶ αυδδὶ ργθροϊ θη πα ΘΧργοῦγαπάϊ. Ἐχρ]ογαΐογοβ ἰἰδααθ χυοι!ς- 

ἀϊα ΔὉ Πὶβ το θαπίαν δα χπδπθηΐθηι ἰπ οαβίοαϊα, οὐηηΐα {86 ΒΟΟΡῸ οΟηουγοηῖϊ 50 1Γ6 

γοϊοηΐοβ. Αἴ 116 πἰμ1} οὐμηΐπο οϑαῦθ, 564 ὉΠ τῸ ργοἢίθυὶ., πηὶ νου αἱ! ἔγοῖαβθ., η6- 

408 νογοῦὶ ααοα 5018 οοπῖγρα Οπλπο58. ἀθοθγιδια 8 ἴογοι : παιάαθ οἱ Πἰθγαμα οβίθη-- 

βαπι., ἀαθπὶ ἴῃ ΘΧ]Πο οομηροϑαθγαὶ (οοηρᾶ ἀυοβάδπι ααϊ ἴῃ Ριδβαϊοίοσαπι ραν θα 5 

οαπι δϑβθηΐ, οαρι τυ] αϊπι 46 ἀοριηαι 8. οομίγα θυτι ΒΟΥ ΡΒΘΡΔΏ) 1ο αἰ15. 1118 γϑάθυπ- 

ΡΒ ἱγαδίάοναῖ:, οὰπὶ ἴαπι δα τϑρίατι ἀγροὶ Δρργορί πααᾶγθὶ, ρα] 1οὰ ΒΘ ρον 588 [- 

οἷδαβ. ποῦ Βα γα μθη5. Ρ] ΟΣ Πλ8. ἜΡΡῸ ἰγαηβδοιθ ἀἸθθ 8, ΟΓΘΌΡῚ αυδδὶ ΒΡ. [86 ΘΧ Δ ]8 

τορία πυμοῖ υθηΐθραπὶ ΟΠ τ ηἶδ, Ὧ6. οατῃ δά ἀὐἰθαμα! νϑποῦὶῖ, ααϊοαθδτη ἀἰοδΓΘ 

δυβὶς δάνογδαβ θαπι αἱ ἰρβίαβ ββάθμι ἱπβοοπάθγαϊ : οἰθηΐπι παι ρ] 8. ΠΠρογίδ 5 ΒΡ ΘΓΟ 

Ἰθοθαῖαν, {αᾶπι αἱ πὶ 5.81 ἰπ μοο Θοο]οβίασαπι ΠΘροιο ρδἰΓΟΟΪπᾶγθῖαν ; 810 ΠἰΠΉΡΠ, 

ταπίαπα Ἰο]αδγδίαι", ααδηΐαπι ἰρ515 ργαθβηῖγα ΠαΠοθαῖ ; ΠΘα6 5 πο θαϊα ΡΓῸ 88 γο]υπ- 

ταῖθ χαδδὶ αἰῖρα 16. Πἰπιὸ5 ἤπο5. ργορτοάϊ : ΠΠαάχαθ τϑραϊαθαηϊ, ἔογθ υἱ βίο 1ρ81 χυίάοπε 

αυ86 5101 δὰ νἱοϊουϊατη [ἀν θθαπὶ ΘΟμβογγασγθηΐ, οἱ Ὀγαθίθρθα δταπάθ Δ] ααοα οραβ ρτῖο- 

Τ6 [Ἀπιοβαβ. οἄθγθηϊ, ροβίχυδηῃιν ργαθοὶατὶ {ἰυὐϊα πη ρ μαἴοΡο5. ΟΥ̓ βΙββθηΐ. 



ΨΥ ΨνΨ  Ψν» ὙῪΣ ἘΞ. ΜΞ ΨΡ ἘΒΞΛ ΙΨἉΨΙ Ψ ἋἅΨΨ ἂἣἡπ' ΨἉ᾽Ρ Ψ ΦῬ ἊΣ ἊΞΨἘΕο ἊΡΞΨ ἊΣ ἊὩΞΦ[Ε ἊὋὦΣ ὩΣ ὩΣ Ἁὦμξ[ΒΊ ὩἉπο ὩΣ ὩΣ ὡς Ὡς ὩΝΡΣ ὩΣ ὡς ἊΣ Ἂμ ὧν  ψυθννθνυσν' 

ΠΙΘΤΟΒΙΑΕ ΟΘΜΑΤΙΟΛῈ ΠΙΒΕΒ 1. (25 

ια΄. Οὗτος δὲ τῆς προβάσης ἐκκλησιαστικῆς πραϊμαϊείας ὑπεραϊωνιεῖσθαι 

συναπαχϑεὶς , οἷς μέλλει τὸν ὑπὲρ ἑαυτοῦ ποιεῖσθαι ἀπόλογον, εὐϑύνας 

τῶν πρὶν χαλεπωτέρας εἰσπράξεται, ἐλλόγους πᾶσι φανησομένας, ταῖς καϑ' 

᾿Ἰσαλῶν ὁμολογουμέναις προλήψεσι" καί τοι τρία ἦν ἀριδήλως κραυγάζων, 

ἐφ᾽ οἷς ἐξήτει παῤῥησιάσασϑαι" τοῦτο τε προηγουμένως, τὸ ὑπερηϊορῆσαι δή 

φήμι ἑαυτοῦ, καὶ τὸ τὸν ἀντιδικοῦντα καθαρῶς ἀπελέϊξαι δόϊμασι τῶν πα- 

πέρων ἐναντιούμενον, ἀδείᾳ. τοῦ καϑ' ὧν εὐαπόδεκτον τοῖς πλήϑεσι λέγειν, 

πρανῶς αἱρετίζοντα' καὶ τρίτον δεῖξαι κατὰ χανόγας ἀνιέρως τῶν ἱερῶν ἐπι- 

βαίνοντα᾽ καὶ εἰ πρὸς ἄμφω, ἢ καὶ ὅσων ἂν ἑτέρων ηὐπόρει, ὃς δὴ γόμος 

πάλης ἐστὶν, οὐκ ἔδει κατὰ τοῦ ἐναντίου μαχέσασθαι πρὸς ἕν δὲ μόγον τὸ 

αὐτῷ τε δόξαν καὶ τοῖς συμμάχοις δοτέον χαὶ γὰρ πῶς ἂν καὶ πρὸς τοῦτο 

λοΓική τις ὅλως ἐΓείόνει διάλεξις, εἴπερ οὐκ ἦν ἐν αὐτῇ τὸν βάλλοντα βαλ- 

λειν, οἷς εἶχεν ἐπαφιέναι λόγοις ὡς βέλεσι, καὶ δεικνύειν ὅπη ἂν ἀτοπίας 

ἀπάϊοιτο; χαὶ μάλιστα οἷς ἐβόα πρὸς ταῦτα διαυγῶς ἀποφῆναι τοῦτον παρα- 

συρέντα τοῦ καϑ' ὧν ἐπεσοίϑει δογματίζειν ὡς ἐν προσχήματι. ᾿Αλλ᾽ οὕτως 

ἐδέδοκτο τὰ περὶ αὐτῶν" καὶ οὐ δέον περὶ τούτου τὸ παράπαν μαχρηγορεῖν᾽ 

προσώπων δὲ «περὶ ὧν ἔδει καὶ αὐτὸν ἀνακαλέσασθαι τὸν δικασθησόμενον, τί 

χρὴ καὶ λέγειν; ἢ ὡς ἀσπαστὸν κἀπὶ τούτῳ τοῖς δυναμένοις γεγένηται" ἵγα 

Ιὰρ τ ἄλλα παρήσω, δύο τῶν οἰκείων ἀρχιερέων ἀχροατὰς καὶ τούτους (τὸ 

πᾶν ἐπείπερ τοῦ ἀϊῶνος ἐν δόϊμασιν ἐσομένου αὐτὸς ὑπῆρχεν ἀναδεχόμενος, 

ὅσα δὴ καὶ θεσπισμάτων οὗτος ἐκ πατρικῶν τὴν ἐκκλησιαστικὴν εἰρήνην συγ- 

χροτεῖσϑαι παραστησόμενος) αἰτήσασθαι καταντᾷ, λογιότητι τῶν συναπελα- 

θέγτων σφίσι προέχοντας, ὧν ὁ μὲν τῆς Κυζικηνῶν μητροπόλεως ἀληθὴς ἀρ- 

91. 15 ἰΐδαυθ ἃ ἀδίδηθηο ϑοο  οβ αβϑ]οο, αἱ ογὰὶ ἴῃ τηδηΐθα5, ἰγδοίαϊα ἃράμεῖαβ, 

οἱ δᾶ βαυἱ ἀρο]ορίαται γϑάδοϊυβ., δουῖῖθν θχροβίαϊαϊ (χαρά ταἰ!ο μα 1168 Ογλη 8 νίδατα 681) 

δ τωηδη οϑιῖ5 δάνογδθαβ [18]105 ργδϑίυἀ]οῖ5. Εῤ χυΐάθπι ἰγῖα ἀρογὶθ οἹαηη τα αὶ, ΖαΟΓ Τα 

Β: 0] οορίαπη ἢΠονρὶ νοἱθθαὶ : ἴῃ ρυϊπιῖβ αὶ ΡΓῸ 858 δροϊορίατη ἰδοογθὶ : ἀθίηάθ αἱ δάνον- 

βαγίατα ἀἰβαῦῖθ οοδγραθγοὶ ἀοριλδιθιβ ραΐγαμπι οοπιρδαϊοθηΐθηη, οἱ βθοαγίἰαῖθ ἸΟψαθπαιὶ 

ΡΙδοθηῖία ΟΡ], πλδηϊξοθβίθ μαθγθδίπι ἀοοθηΐθῃ : ἴθι ϊο ἀθηΐψυθ αἱ ἀθηηοπϑίγαγοῖ 1]- 

Ιὰπι βοουπμάπμπι ΟΔΏΟΠΘ5. Β8ΟΓ]Θρ 6 ΒΆ0Γὰ ἰΡδοίαγα. ἘΠῚ δὶ οοηΐγα ἄπο γ8] ἃ]1ἃ αυοιίθροῖ, 

γα] ραῖ, αἱ οογῖθ Ἰοὸχ Ὅ6111 δϑὲ ποὴ Ὁρογίθγβ 88 δἷθθαὶ απ δἀνθγβαγίο πιδηιι8 ΘΟη56- 

τϑηΐθμι, οοπίγα ἰά βο] πὶ ρυσπᾶγθ ααοα παΐο Ὀ6]]ΠἸ 16 Δαχι ΠΡ θυ5. οοποθάθπαπι 5101 

υἱάογοίαρ. Οὐοπιοάο δηΐπι γί [ΟΠ 8}}1}18 ἀϊβραϊαίϊο ἀσθγοίαν, βιφαϊάθπι πὸ ΠΙοθραΐῖ ρϑν- 

οατδηΐοπι ρογοαΐογθ, θα Ζαδθ ροΐογαϊ Ἰοψαθηάο Ὑἱθγαγα ἰθἷα, αἴψαθ οβίθπαθγθ ἰῃ αυδη- 

ἴάπι ργαν!αΐθμι 1116 τ αἰβϑοὶ ἢ ργαθβορίίπι {αϊα οἰγίβοπα νόθα οἰαπιαραὶ, ἀθπιοηβίγαία- 

τσ 86 ἀονϊδηΐθτι Πππὶ ἃ 115 φυϊδα5 Πάοραὶ ἀορτηδίθυβ, ἰατηαύδτη οὈίθηξαϊ. Αἱ 11}18 

οἷο νἱβαμι ἔαϊξ : πθαὰ6 Οραβ δδὲ πᾶ 48 γὸ ργοϊίχϊαβ Ἰοχαϊ. θ6 Βοιαϊῃῖθιιβ δαϊθηι, 408 
ξαδϊοῖο οοηἰοηἀθηΐοθιη τὸ 856 δάνοοαγε ορογίθραϊ, χαϊά Ἰηΐθγοϑὲ ἀἴοθρα  χιοῃίδπι ἴπ 

Ἠοο οἰΐδπι ἃΡγϑὶς ἑογίαπα ροϊθυ5. Νάπι, αἱ οοἴθγα οτηϊἴαπι, ἄποβ 46. 5115 Θρίβ0ορὶβ 

δὲ αυϊάθηι δυάίῖογθθ (ααοηΐαπι μαοΐθηι8 1086 ἰοΐδπι ἕαϊυγὶ ᾿γὸ ἀοριμδῖ!θα8 οογίαμα 15 
ΤΩΟ]ΘΙα. Θχοθρογαΐῖ, ραϊγαπιααθ δυοίου [ἀΐθ8. ΡΓῸ ΘΟΠΟΙΠἸαηἀἃ Θοο]οβἰαϑίϊοα ρᾶσο δα θ6η- 

41) ἄχοβ, ᾿παυᾶπι, ροβίυ]αϊ,, Π{{ογαϊαγα ᾿γὰθ σίου 8. ΘΧ 1111 Β00118. ΘΧΙ ΠλῖΟ 5; ΦΌΟΓ ΠῚ ἀπὰβ 

ὑοα, Γ΄. ὅ8, Β. 



οοἄ, ἴ..59, ἃ. 

120 ΘΕΟΒΘΙΣ ΜΕΤΟΘΗΙΤΑΕΒ 
»“ ᾿ς “ 3 ,ὔ χιποίμην, ϑάτερος δὲ τῆς Νικομήδους καγονικαῖς εἰσάπαν θεσμοθεσίαις προ- 

͵ Υ σὺ ς Χ δ ΄ὔ Ε Ά, ΄, 5) ε ͵ὕ βέβληται" καὶ παρευδὺς οἱ καὶ δοχήσεως ἄχρι τὸ συνάρασϑαι οἱ φαινόμε- 
͵ ν » Ε. Γ ,ὔ θ ε Ἁ “Ὁ ἰῷ ἄν. 4 Ὁ νον περἱ]ρέπονϊες, Τοῦ μὴ παραϊενέσθαι Ἰὸ μὴ παρεῖναι σφᾶς αἰτίαν εὑρίσκου- 

᾿ 5 ᾿ ᾽ ᾿ αὶ οξν 2 ἢ ᾿ Ν ἃ, «ἃ, ἋΑ , σιν χαὶ ἦν μὲν ἀληϑὲς τὸ ἀπεῖναι, ἐξορίστους Γὰρ καὶ αὐτοὺς ἐποιήσαντο 

'μετὰ τὴν ἱταμωτάτην ἐκείνην τῶν οἰκείων ϑρόνων ἐξώϑησιν' οὐ μὴν ἀδύναϊον 
“ , -“ τὸ παρεῖναι" ῥάδιον [ὰρ, εἴπερ ἠβούλοντο. Ἐπεὶ δὲ καὶ περὶ ἡμῶν ἀμφοτέ- 

9 ͵ ο΄ 2 , 3 , ΩΣ Ἣν , ρὼν ἐνδεδημηκέναι τῇ ἐξετάσει ἐμνήσθη, τοῦϑ᾽ ἡμῖν συγκατακρίτου χαρτο- 
, {νος ὦ πον . ᾿ Ἂν , , ᾿ς ΕΝ »-“ φύλακος καὶ ἐμοῦ" τί χαὶ προς αὔτο διατίθενται : δράξασθαι μεν ἀφορμῆς, 

ἧς κἀπὶ τοῖς ἐγγυτάτω διαληφϑεῖσι μὴ ἔχοντες, ἑκάτερος γὰρ ἦμεν, ὁ μὲν 
ἔν τιγι τῶν χατὰ τὴν Κωνσταντίνου φροντιστηρίων, ἐϊὼ δὲ τῷ ἑμαυτοῦ κελ- 

ς ,ὔ "»“"᾿ λίῳ, ἠρέμα καὶ καϑ' ἑαυϊοὺς ἐγσχολάζονϊες, ἑτέραν μεϊέρχονίαι" ἀλλὰ Τοῦ- 
ΝῚ »"ἢ τὸν μὲν ἐνστατιχώτερον πρὸς αὐτοὺς διατεθέγτα καὶ ωρὶν θεωρήσαντες, τῆς 

Ὁ ι ἡ ,ὔ ,ὔ 5 7 ε ᾿Ὶ [᾿ Ὁ 7 δ' δὸ 2 ΄.« μεταβολῆς ἡνίκα πρώτως ἐπεισφρησάσης, ὁ κα΄ ἡμῶν πάνδημος σχεδὸν ἐκεῖ- 
Χ 9ς ὔ ε 5 ἰϑὸ 5 ,ὔ ΄« ’ὔ , ’ νος χαὶ ἀλλόϑρους ὡς ἀμυδρῶς ἐνεσημάνϑη τοῖς κεκιγηκόσι κεκίνηται τάρα- 

δ τον τ ᾿ “ δὼ Ν  Ἃ« 2 ΄ Ἁ -»“ ᾿ -“ χος, ὑπὲρ ὧν καὶ μαλλον λογοειδως καὶ αὐτὸς ἀνεφάνη τὴν τῶν ἐχκλησιῶν 
Ἁ Ὁ ς 5 Ἁ ΄“«᾿ Ἂ “Ὁ ς ’ συνδρομὴν παραστῆσαι ὡς ἄγαδον, τοῖς αὐτοῖς διδασχάλοις ἐπερειδόμενος, 

οὐ πείρᾳ προσβάλλουσιν, ἀπηγορευμένον ὡς οἶμαι τὸ πρὸς ἑαυτοὺς μεταθεῖ- 
» - κ » ναι διανοούμενοι" ἐμὲ δὲ μὴ Τηνικαῦτα χαϊιδόγτες ἐγοϊαγϊα λόϊοις οἷς Τὰ Τῆς 

ἐπισυστάσεως ἐκείνης διηγούμενοι ἐπεμνήσδημεν, ἄλλως τε καὶ πατέρα παΐ- 

δὼν εἰδότες, ἀτελῶν ἔτι καὶ τούτων, χαἀντεῦϑεν οἷς ἂν ἐθέλοιεν ἐφελκύσα- 
-“» 

᾿Ὶ σθαι βεβαιούμενοι, μεϊελθεῖν ἑτέρως παρασκευάζογϊαι" εἰ δὲ καὶ λοιποὶ πρὸς 
τοῦτο λόγοι καὶ τρόποι πεφύκασιν, οἴδασιν αὐτοὶ χαὶ εἰδέτωσανγ' ἡμῖν γὰρ 
προσῆκον τοσοῦτον ἐπισταμένοις, χαὶ πρὸς μικρὸν ἐνθαδὶ τὸν λόγον εἰς τὰ 

ογαΐ ΟΥΖίοθΠΟΓ ΠῚ ΠΟΙ ΓΟΡΟΪΘΟ5 ὙΘΓῚ5. ρδβίου, 116 Νίοοπιθάϊαα ἰαχῖα ἐπ] 4θ πὰ οᾶποπο5 
εἰβοίαβ, Ῥγοϊϊπυβ ν ΡῸ δάνογβαυ, αἰ Ὑ6] ργΟΒΑΒΙ]6 μη ἀθίδπβίοπομι 1] ΘΡΙρογθηΐ, οἂὰ- 
58 Π| [8 {{π| ̓ πέθυ απὶ Χαοιηϊπαβ οἱ δἀβίβίθγθηϊ, χαρά ργαθβθηΐθθ πο θββθηΐ. Εξ ΓΤ βᾶπθ 
γϑγὰ δρθγδηΐ, ΄υΐὰ αἰγυμηααθ ἴῃ Θχ πὶ δρογδηΐ, ροϑί οὐ 6] 15βίπιᾶπι {Π|8πὶ 48 ΡΓορνἢβ 
ΒΘ Πθυ5. Θχρυϊβίοπμθιη. ΝΘαπΘ ἰᾶπιθη αἱ ἃἀοθβθηΐ,, σαγατὶ ΠΟ᾿ Ροίδγαῖ ; δηλ ἴδοῖ! 1ά 
ογαΐ γοϊθηιθυ5β. Οὐοηΐδηι γοτὸ οἱ ἄθ αἰΓΟ΄αΘ ποβί "πὶ τηθη!ο ἱποία1ϊ, αἱ φυδοϑιοηϊ 
ἰῃίθΓΘΒΒΘ 8, ἀ(6 ἀδπληδ ]Οη8 ἱπα αᾶΠ| ΘΟΠΒΟΡΘ π160 (ΠΑΡ ΟΡΏΥΙΔο6 οἱ 8 πηθ; φυϊὰ 
οἴϊαπι οἶγοα ποὺ Θχοορίϊδηι ὃ Απβᾶπη ααϊάθηι ΘΠ ἄθπι οᾶρογθ “απ ἰπ βαροιίογθα5 
ΠΟῚ Πα Θηΐοθ8., αἰογα 6 Θηΐπι ΘΓΆΠΊ5, 110 ααϊάθπι ἰπ χαοάδηη (ΟΠβιΔη ΠΠΟρΟΪΘο5 τπὸ- 
Ὠδδίουο, ΘΡῸ δαϊΐθπι ἴῃ τηθᾶ (6]1]8, 5011{γ}} ἀταθο ἀδρϑηΐθϑ ; ἃ] τη ταϊοηθηι ἱπθαπηξ. 
Ναγλααθ 1] ὰπὶ Ὑθ θη θη 18 ΟΟὨ Γὰ 605 οοποί[ίαπι ἰᾶται ἀηΐθα Ὠοβοθηΐθθ, 480 ἰθροΓα 
ῬΓΙΠΊΠΙΠ) ὙΘΥβἃ ΓΟΓΙΠῚ Ὑἱοθ, 1116 σομ Γᾶ ΠῸΒ5 ΘΘΠΘΓΆ]15 οἱ οἰδιηοβαβ, αἱ Ὀγου ον δάπο- 
ἰδνἱπλ8., ἃ 561 |0518 [δοϊ 5. ἔαιϊ ἰππλυ] 5 : ἴὰπο οηΐτα οἱ ΟμδΡορν]ὰχ γαϊὶ μα ὈΠΠΘΡ 
δατηοάππι ρϑγογανί!, θοο βϑίαταπὶ τη Γαΐθ πὶ ΒΟΠᾶΠῚ 6886 ἀθιηοηβίγαπαο, ᾿βάθπὰ (φυϊθὰ5 
ΠΟΒ) τηδρ 8.118 ἔγθίαβ. Ἡπης ἰδὲ] ργορίδγθα ΘΧΡΟΓΙΓῚ ποῖα, 46 60 δά 86 σοπνογίοπαο 
ἀαδϑρογδηῖοθβ. Νθ Ὑ ΓΟ ΟΠ ἸΘΏΟΓΆΓΘΗΙ 115 ται Οἱ θὰ ἰηδιβιθηΐθιι, 4188 ἀππὶ 1Π|8π| 56- 
ἀϊΠοπθπη ΠΑΡΓΆΡΘΠ18 ΘΟΙΏΠΙΘΙΠΟΓΑΥΪΠΊ5 ; ΔΙ οχαΐη ΠΙΡΘΡΟγαπα δάμαο ἱπιρυθθγαπι μᾶς 
τοπῖθπι, ἰάθο δᾶ βυδπὶ γο] πη αἴθοπι ρου ΡΠ γα οοηἢ ἀθηῖθβ,, 8110 πιοᾶο δάρτθαϊ ραγδπηΐ- 
Ουοὰ 851 ἔοτίθ ἃ}}} ργδοίθγθα βουτηομοβ ΤΠ ΟΠΟΒα 6 Θχτίίθγυπὶ, ἱρϑὶ βοϊαηὶ οἵ πα] 6 5οἰδηξ. 
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καϑ' ἡμᾶς καταστησαμένοις τὰ τῆς ἐπιχειρήσεως οὕτω σφίσι, καὶ μεϑόδου 

πρός μὲ διαλαβέϊν. , πκυς : ᾿ ᾿ 

τ πβ΄, Μετὰ τὰς προτέρας ἐκείνας καϑ' ἡμῶν ἐξουδενώσεις καὶ καταδίκας, 

καϑ' ἑαυτὸν ἐκαθήμην διάϊων, ὥς μοι διήγγελται, 7ὸ μὲν ἔργον {Ὁ τὸ δ ἘΝ 

χλησίῶν, ὁμογοίας γινώσκων οὐράνιον καὶ ϑεοφιλὲς, ἃ δὲ οἱ πράττοντες ἐπ 

αὐτῷ διαπράττονται τῶν ἀθέσμων πάντη “καὶ ἀνοσίων" χαὶ μή τι "' καθάπαξ 

ἐπ᾿ ἀγαθῷ τίνι πράγματι ὡς ἐνταῦϑα, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐπὶ φευχτῷ καὶ σεύδρο 

παίῳ:« καὶ - τῶν εἷς καχίαν ἐληλακότων ὑπερβολὴν, ἐκκλησιαστικῷ δ ὅμως. 

τελεσιουργηϑέντα ποτὲ τὰ χριστιανῶν, ἐξ οὗπερ ἐπισκοπῇ δείᾳ χρατεῖν ἐπὶ 

»γῆς καὶ -πολιτεύεσϑθαι πεφανέρωται" εἴχεερ ἱστορίαι πᾶσαὶ καὶ πράξεις συγο- 

δικαί, καὶ τὰ ἐντεῦϑεν ἡμῖν παραδεδομένα, τὸ σαφὲς αὐχοῦσι καὶ ἀψευδὲς 

καὶ καϑαρῶς ἀναμφήριστον᾽ ἤμην οὕτω. τῇ καϑ' ἑαυτὸν ἐπιμένων σχολῇ, καὶ 

ἄλλους μὲν ὑπὲρ τῆς ῥηϑείσης ὑποθέσεως πεσονϑδότας, ἀξίως δὴ καὶ τῆς 

“πολιτείας. μισϑασοδοσίας μεγάλας λήψεσθαι λογιζόμενος, ἐμὲ δὲ τῶν τι- 

νῶν «πολυαρίϑμως μὸι συμπεφορημένων ἀμπλακημάτων εὑρήσειν ἀπαλλαγήν" 

κἀπὶ τούτω ἡδόμενος, οἵαν ἄῤῥητον ἡδονὴν, ἀλήθειαν μαρτυρεῖ μοι τὸ συν- 

εἰδός, ἣν παντὸς τοῦδε προεστησάμην πονήματος" καὶ εἰ μέ τινες τοῦ λοιποῦ οοὰ. 1. τ. ". 

πειράσαι ϑελήσαιεν, ἀπαραϊηήτως ἐσχόσουν., μιχρᾶς ὁπωσοῦν ἀδείας δοϑεί- 

σης, ὃ καὶ πρώην ὁ λόϊος ἐνέφηνέ, τρανῶς ἂν ὑπὲρ τοῦ καλοῦ τῆς τῶν ἐκ- 

κλησιῶν ὁμογνωμοσύνης λαλῆσαι, καὶ παῤῥησίᾳ ἐρεῖν, ὅπως αὕτη χρησϊὴ, 

χαὶ λυσιτελὴς, καὶ φιλόθεος, κἂν ἀπώσωνται, μόνον στέρξαι, καὶ πρὸς ἑαυ- 

τὸν ἡρεμῆσαι" χαὶ πάλιν, εἰ δέ ἴς καὶ συνθέσθαι τοῖς κατ αὐτῆς, ὡς ἀπευκ- 

διάχγω : ἢ οι 

“) ΓΙῸ ν 2 “ , ,ἢ δι “Ὁ 3 ΩΝ ἄ:., .κἃ )ὔ 2 

ταίας ὅλως αἰτήσαιεν, ἐνστῆναι χαὶ ἀνατλῆγαι εἰ τί ἂν ἐσσι τούτῳ ἐπινοῦ- 
Υ »" 5 ΄ 3 

γαι τελέσαι διωαγνωσϑείσης, ὡς μοι διέγνωσται, «παντελῶς ἀδύνατον ἐνομί- 

Νοβ δυΐοπι ἀδοοῖ, αυδίθπαβ σηΔΥΪ ΒΌΤΩῸϑΒ 9,’ Θαϊα πα ἢθῖο Ῥγδυ ον ΤῸ5 Πποβίγαβ,, οἱ 1ΠΟΡ απὶ 

Δάνθυϑαβ ΠῸ5 ΔΡΡΤΘΒΒΙΟΠ65 δἴαιι6. δβίαϊ]8 1) ΘΧΡΟΠΘΓΘ. : 

992. Ῥοβὲ Ὠοβῖγαβ 1185 Ὀγΐου 5. ο]Δ 465 οἱ ἀδπιηδιϊΟΠ68, Τπθουπι ᾿ρ86 ΒΑΡ θᾶμα, αἱ 

ἴατα αἰχί,, ἰγαοίϊαϊατη οογίθ ἀπίθηἀ πτ ΘΟΟ δία υαμη οΟηβοῖα8. οδϑ᾽ βϑίθμῃ Ὠθοαα6 βταϊατη 

6586 ; 4086 ὙΘΙῸ ἰδβιϊΪ οοηίγα ρογθηΐ, 1Π|οἱἵαὰ ῬΓΟΥβα5. δἱ ἱπιρία : δὲ πάρ ἀπΊ Δ Πι 

ἴῃ Ῥοηο δἰΐψυαο αἱ Ποῖο,. ἤθαὰθ π᾿ νἱίδηᾶο ἂὸ ἀεοἰοδίαμο ποπιϊπαπι ἴῃ δχἰ Γοππὶ 

ΤῊ Δ] ΠἸΆτ ρογ!αΐογαμη,, Θοο  βϑίϑίϊοο ἴᾶσηθη πϑϑοῖΐο ἰηῖον ΟΠ βία μοβ, ΟΧ 00 βᾶοθν δρὶ- 

βοορδῖαβ ἴῃ ἴογγὰ νϑυβαῦὶ δὲ ροίθβίαϊθηι πα 6ΓῈ Ὁοθρῖξ, [8186 8] αυἱα οορτίαμη 6586: Χυδπὶ 

ΓΘηλ Πἰβίουαθ Οπλπθ8 δἱ δοῖία βυποάΐοδ, οἵ ἱπάθ πο ]8 ρϑγοθρία ποία, ρβυβρί σα, 

γογαπι,, ἱπάαθίατηααθ. ργοθαηΐ. ἔρο ἰϊδααδ 810 ἴῃ οἷο νβγβᾶραγ: οἵ οεΐθγοβ ααϊάθπὶ 

Ὦδης ΟὟ οδιβᾶπι ραἰθηΐθθ, ἀϊσηδπι υἱΐα βἃ τηλρηδιη 6. τπιθγοθθῃι Ρογοθρίυτοβ τὸ- 

Ρυϊᾶθαπι, τὴ δαΐθπι: πη] ΟΥΓαΠῚ ΤΘΟΓ ΠῚ νϑηΐδπλ ᾿ϑοοδίογαμα ; Βυΐϊυδαιθ γΓοὶ οδαβᾶ 

ἐπϑηδνγα Ὀ}}} “νο!αρίαϊα ρου βαπάοθαν. ᾿οπβοίθητία τηθα ἰθβιῖβ ταὶ ὶ θϑὲ νϑγἰαι15, ἀυδπὴ 
οαπηΐ μυΐο Αἰ] οἰομΐ ρῥγαθῖυ]!. ἘΠ 51. αὶ πὶ ἀδίποθρϑ ἰθηΐαγα νο αἰββθηΐ., β᾽π6 ἀυ ]0 
ςορπονυ βϑθηΐ, θχῖραδ 408 }16ὲ ἀαῖα ΠΙΡοΡίαῖθ, Ῥγουΐ δἴϊαυη ργυδθοθ θἢβ ΒθΓ 0 οβίθπαϊί, 
Πλ6 ῬΓῸ δοο]βϑίαγαπη οοποορᾶϊα Ἰοσαϊαγαμα, οἱ ΒΟΠΔ ΠῚ ΠΔΠΟ 8588 δὲ υἱ!]οπλ Πβοααθ στὰ" 
ἴατι βάποϊα! ἴον ἀϊοϊατ πὶ ; ΘΑ] 6᾽, ΠυΔΓΑΥΪΒ. ᾿ρ51 ΓΟ πα θη, Τ6 ΔΙΩΡΙΘχαγαμα, οἱ ἀδ 
οδῖογο ααϊοίασυμῃ, ΠΟΙ 51] πη6᾽ ἔοτ [8 ΘΟΏΒΘΏ ΓΘ Οὐ 10518 δΔάγθγβαβ ΠΠ8π| ααδϑὶ Γ6- 



ςοἁ, [, 60, ἃ. 
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δὴ τῶ δυσχερῶν" τὸ μὲν [ὰρ τῶν ἀπειρημένων τί κατ'ὶ αὐτῆς καταβιασβῆ- 

ζέτο' τὸ δὲ μὴ βουλομένων δ έρΓειν αὐτὴν τῶν πρὸς τοῦτο διαπληχτίζεσθαι, 

οὔ μοι ἐδόκει, τῆς ἡμετέρας. ἐκκλησίας ἔϑιμον σπᾶν, καὶ πληρεστάτως -“ἂ- 

σαν παράδοσιν ἀσφαλώς κατέχοντι καὶ πρεσβεύοντι" καὶ τί πρός με τῇ δια- 

νοίᾳ συμβαλλομένῳ, εἰ τῆς ὁμονοίας ἐκ τῶν φωτοφόρων ϑεηγόρων ἀστραα- 

πομένης, οἷς ἐξ αὐτών ὁ τῆς ἀϑανασίας καὶ μᾶλλον φερώνυμος ἐπὶ τοῖς αὐ- 
τοῖς ἔϑνεσι πεπραχώς κατεφάνη, οἷς θ᾽ ὁ μέϊιστος Μάξιμος διαῤῥήδην ὧφ- 

θη τρανώσας ι)" τὴν ἔχθραν οὗτοι περὶ πλείονος ἀνϑαιροῦνται, καὶ τὰ πρὸς 

ἐπίτασιν ταύτης διαφερόντως ἐργάζονται, μαχέσϑωσαν, ταραττέσϑωσαν, εἰ 

βούλονται καὶ πλείω καὶ καινότερα τῶν πραχθέντων, ὡς ὁ ἀϊὼν αὐτοῖς ἀτε- 

λεύτητος εἴη, δραματουρήτωσαν, ἡμεῖς ἡσύχως διαιτήσομεν ἑαυτοὺς ἐπὶ θεῷ 

τῶν ἡμῖν καὶ σφίσι πραγματευδϑέντων ἐφόρῳ καὶ μάρτυρι. 

ψγ΄. Τούτοις ἐπαναπεπαυμένῳ τοῖς λογισμοῖς, ἥκει τις ἐν μιᾷ χάρτας 
ἐϊκολπίους ἐπιφερόμενος, οὗς καὶ παρευθὺς ἀγὰ χεῖρας λαβών ἐϊχειρίζει μοι, 

εἰρηκώς" ἴδε Τούτους, καὶ δίελθε, καὶ μαθήσῃ ὡς οὐ μάτην ἦσαν οἱ λοόῖοι λε- 

γόμενοι πρὸς ἀλλήλους πολλάκις οὕτως ἐποιούμεθα" εἴϑε δὲ μάτην καὶ εἰς 

κενὸν, ὡς οὐκ ἔστι τοὺς τοσαύτας ἀνοσιουργίας διηνυκότας, μὴ καὶ ἐν τοῖς 

Δείοις δόγμασι τῶν πατέρων τὴν οἰχείαν “περιστῆσαι σαουδὰὴν, καὶ καινοτο- 

μῆσαι κακίαν νῦν πρόσφαϊον" ἐϊὼ δὲ καθ᾽ ἑαυϊὸν ἀναϊνοὺς, ζώὔϑλου ὅλως ἐπλή- 

σϑην, καὶ ἐφ᾽ ἱκανὸν συννοίᾳ ληφθεὶς καὶ μόΓις ἀνενεϊκὼν, χάριτας τῷ θεῷ 

ὡμολόϊησα, ὅτι με τῆς τῶν ταῦτα δοϊματιζογίων συναυλίας ἀποσϊηναι προῳ- 

ΒραΘη ἄτη ΡΓΟΥΒαΒ Θχθρίββθηΐϊ, γαϑιϊαγαπιὶ τη6 οἵ οὐπηΐα 4ὰᾶ8 Θχοοριιατὶ ροββθηὶ πηδ]ὰ 

ΡῬΘΡΡΟΘΘαΡΌμ. Νάτααας δά {ΠΠ1οἰτατη ἃ αυϊὰ ἀρθηάσμ οοπῖγα {Πὰτπὰ ἴᾶπὶ ουϊἀθηΐθν ταὶ 
ΘΟρ Ἀπ, δα Ἰρὶ τη 6 ΡΟ556, τ ρΟΒΒΊ ὈΠ16 οπιηΐηο υἱἀθθαῖαν. Ὑ]ΟΙββί πη 16 ΠΟ] Θηϊ 65. ΘΟΠΟΟΥ- 

ἀἴαπι 1ΠΠ8πὶ ἀτηρ] οι, δα ϑᾶτηθμι Υἱ ΘΟ ρ6 1166, Παιά χα] ργοραραίαγ, αὶ ποβίγαθ 
ΘΟ] ϑῖαθ ΠΟΥ  ΟΙΏΠΘΙΊ οἵ ὉΠ Θυβᾶτα Ρ] ἢ ββίπιθ ἰγδ ΠΟ ποῖ ἴθηθο οἱ ργοῆίθονγ. Εἰ 
«υϊάθπι τηθηΐθ ΓΘΟΟ]0, “αοπιοάο οοποοράϊα πᾶθο οχ ἀβι ]οα}8. Ἰα παι ΠῚ Π5 οἰ ποθαῖ, 
4αογαι ἀ6 πυμηθγο Αἰπαπαβίαμμ., οαπὶ ἰἰβάθπι 1115 ΡΟρα]]}8. ἰάθμι θρῖββθ θχρ]ογαίμπι 

δῖ, φαοιηδατηοᾶυμπι οχϊτηΐαβ Ναχίπιὰβ ἀἰβοῦῖθ πᾶγραῖ. 58 η6 ὨΪ σρᾶνθ οὐΐαπι βιιβοὶ ρίαηΐ, 

οἰἴσβααθ ἱπογθιηθηΐαπι βία ΐοβθ οαλθηΐ, ραρπθηΐ, ἰυπγα! θην, οἱ Ργδθίθ 115. Ρ] υτᾶ 

αἴαπθ ἱπαυάίτα δὶ υ απ [Δοϊαπί, οαγίτηθη ᾿ρ518 ἱπηηπἰϊαπι 511, ἱγαροθα 5 ἀρδηΐ; ΠῸΒ 

ἰπίθυῖπι ἰγαπ 1116 δα Πθαπη ΠῸΒ ΘΟΙΠΡΟΠΔΙΩ5., ΟρΡΘΡαΠι ἴὰμη ΠΟΒΙΓΌΓαμι πηι Οἱ] 81 

᾿Ποναπι βρθοϊαίογθπι ἃ0 ἰθβίθιη. 
93. [πῃ [εἷ8. φοπβί ἀθυδ Ομ θὰ5 ἄσμη οΟΠαυ οβοθρθπι, υϑηϊς αυϊάδτη οορία αἰ οδδΡ- 

ἴὰ5 ἷπ β'πιι βΌγθη8, 488 σΟηζοδι μη τηᾶπα ΟΟΓΓΙρί6Π5., ταὶ γα ἀἸΟΘἢΒ : υἱάθ μᾶ5, 

δὲ φοΠ]βίγα, σΟρῃΟβοαβάαθ πᾶ γᾶ ΠῸ8 ἔμϊ588 ΒΘΥΠΊΟΠΘΒ.,, 4105 β86ρ6 πιαίαο Πᾶραϊ- 

ταῦβ. Αἴψιθ αἰϊπᾶπη νδηΐ ἐαΐϊββθηΐ οἱ οαϑϑὶ ἢ σδγίθ ἤθυὶ ποααϊῖ, ἀπουηῖπαβ Ηἱ αυὶ ἴᾶΠ} 

βοΓ]ορα δροῦαηΐ, ἀϊνίηἷἰβ σαοααθ ραΐγαπι ἀορτηαί! θ5 νἱπι ἱπίθγαηϊ, οἱ πονᾶτα 8ι1- 

Ηἱϊαπηαθ ποχαϊίαπι οοπηπα ᾶπ|, ἘρῸ Ὑ6ΓῸ 8018 ΤΙ Θρθη8, 2610 γθρ δἰβ βὰπ|, δὲ ἴῃ 

οορίταϊοηο ἀοῆχυβ, νίχαθβ ἀθηπγαπι ΘΧρουρίβοθηβ, ϑυδῖίαβ Π60 ῥγοίβββαβ βυτη, αυθα π1 

ΔῸ Πυϊπβπιοαὶ ἀορπηαιζδηταπι ΘΟμβΟυΟ ἀΡ68856. οαγαβδοῖ. Ῥοβίμίπο δαΐπλ ΠῸΠ 8010}, 

1) Ἀδὰ παιταὶ οἰΐδπι ΤΠ θοάουιβ ϑίπᾶϊτα ἰπ δα οπα Βἰγπιοπάϊ ορίβι. 49. ΠΡ 1. 
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πονόμησεν' ἤδη. γὰρ οὐ διάξω μόγον χατ' ἐμαυτὸν, ἔφην, ἀλλά γε δὴ καὶ 

τῆς τῶν κολλωμέγων αὐλοὶ κοιγωγίας ἀφέξομαι, τὸ μετ αὐτῶν ὅπως εἴη μοι 

“παντελῶς Δαμείβίχσον) εἰ δέ που χαὶ εἰς λόγους κληϑείην, ὥς μοι ΡΌΡΉΝ 

λέτηται,, ἀώνα τὸν͵ ἐπὶ τούτοις δραμοῦμαι πολλῷ τοῦ προυποτεθέγτος ἐ ἐπι- 

χρατέστερον" καὶ ἦν αι φαῦτα γνωσϑ)έντα πρὸ Τοῦ τὸν ἀληϑῆὴ ποιμενάρχην 

τῆς Προύσης πρὸς τὴν Κωνσταντίνου μεταχληϑῆναι, συντεϑειμένα ὡς ἔοιχεν 

ἐξ ὧν αὐτοῦ πρώην ἀπόντος καταψηφίσασϑαι συνετάξαντο' ὡς δὲ ἀφίκετο, 
χαὶ οἱ ἀντιδικοῦγτες χαϑ' ἑκάστην ὡς ἔθος τοῖς βασιλείοις φοιτῶντες, πρὸς 

αὐτὸν ἐκεῖθεν διαμηνυόμενοι καϑειστήχεσαν, πᾶν μὲν τὸ καὶ μόνην τουτωΐ 
συνεργίας ἐμφαῖνον ὑπόληψιν ἀποσκευαζόμενοι, τὸ δ᾽ ἄλλως ἔχον καὶ προ- 

σιέμενοι" ἐτεδνέρ οὗτος καὶ πάντας ἁπλὼς τοὺς ἀντικαταστάντας τῇ ὑποθέσει 

μοναχοὺς, καὶ λοιποὺς τῶν καὶ ποσῶς εἰδότων, ἀναχαχαύμεγος: ἦν εἰς ἀκρό- 
ασιν" καὶ εἰς ἀμφοτέρους ἡμᾶς κατηντήχεισαν᾽ καὶ τοῦ μὲν ἀπεῖπον πειρᾶσα- 

σθαι, ἐμοῦ δὲ καὶ μάλιστα διεϊγώκασι" πῶς καὶ τοῦτο διασκευάξζονται, και- 
Ν 5 ᾿᾿ “ΣΝ ΄ 2 ἊΝ οἰ ὦ , κὴ ΕΒ ὦ ᾿ Ν Ὁ 3) 

ρος ἤδη κατὰ τὸ ὑποσχημένον ἐρεῖν ἑσπέρα ἦν, καὶ ἡ νὺξ τὸ πᾶν ἄρτι καϊα- 
»"Ὕ᾽ . ,ὔ “ “Ὁ -“ 

σχοῦσα «ροέκοπτε, καί τις ἀϊέλλεταί μοι τῷ κελλίῳ παραβαλεῖν τῶν λο- 

" γάσι κατειλεγμένων ἐκκλησιαστικοῖς, Κάλλιστος τουσσώνυμον ὁ ἀνὴρ' ὃς δὴ 
᾿ ᾿ ῷ ἣ 

καὶ κλησϑεὶς καὶ πλησίον γενόμενος, λόγους ἐξ αὐτοῦ μοι κομίζει τοῦ τὸ 

“σατριαρχιχὸν ἀξίωμα δυναστεύοντος, τὰ τῆς Ὡροσαγορίας Ὡρῶτον εἰπὼν, 
Ξ: Ν ᾿ , ς᾽. 5,., ᾿ ἈΠ 3 " , . 
εἶτα τὰ λοιπὰ προθέμενος εἰς ἀφήϊησιν᾽ καὶ ἦσαν ἐκ προοιμίων φιλίας ἀνάμ- 

, , 2. ως ΔΓΣς τς ἢ ο": Ἂς κα 
νήσις πρός με χρηστολοϊίαις ἐπὶ συχναῖς" καὶ τὸ κεφάλαιον, αὐτὸς ὁ ἐν φυ- 

-“ο“ ΚΣ --:τἈΩςς ΄ ε 9 Ἀ 8 7 λῚ η ᾿) , 
λαχαῖς τοῦ ϑεοῦ ἱεραρχῆς., ὡς ἥκει, καὶ ὡς κέκλημαι πρὸς τῆς ἐκχλησίας, 

«... καὶ . 5. - ᾿ “ δ ΄ δ) ΄ , δ ᾿ 
ὡς ἐχϑρὸν αὐτῆς καταπολεμῆσαι' τῶν διαμηνυομένων δὴ τούτων τόνδε μὲν 

“ ε Ν 3." -α ,ὔ ᾿ ᾿ 3 ΄ὔ τὶ ᾿ΕΝ ο ε 
οὕτως, ἑαυτοὺς δ᾽ ἐκχλησίαν κατὰ πολλὴν ὀγομαζόντων αὐτονομίαν καὶ ὡς 

Ἰηχαδπι, 50} 11 Γ118 ὙΘΥΒΆΒΟΓ, 564 ἃ ΘΟΓᾺΠῚ ΟΟΠΊΠ ΠΟΘ Δ 5 Π6θ0Ὸ, Π6 πη δ ΠῚ ΟὐπΠὶ 
118. ΘΟΙΓΪΒΟθαγ. Ουοα 5ἱ ἰὈγίθ δά οο]]Ἱοχαΐα νόοαθοῦ, φαοά ἃηΐθα τὶ δγαὶ 461106-- 
ἴσπι., ῬΌΡΏΔΙ πη] 0 ὙΠ θη ΠΟ τ) ργδϑίου ἃ ἀθοουίδθο. Αἴψαθ μᾶθὸ τ] δχρ] ογαΐα 
Γαδγαηϊ, ἀηΐθ αυᾶπι ὙΘΓ8 Θχ ὉΓΡ6 Ργαβᾶ Ρᾶϑβϑίου (οπβίδη!πορο πὶ δοοθγβογοίαν., οοη- 

Βδγοϊηδία αἱ νἱἀθῖαν 80 11118, χαΐ ἀρβθηΐθπι 1Π]ὰπ ἀδηχηατο οοηβί[πογᾶπΐ. απ δὰ- 

ἴοι δαξαϊϊ, δάνθιβαγ! σαϊάθπι ΠΟΤῈ 50]1ἴ0 ἵπ ρα]αϊ απὴ αυοίαϊα νϑητθαπὶ., αἰ 46 

ΠΠ|πὸ αἷο βρη ποι ρθαπί, πθ βρθπὶ ααϊάθηη οὐ α5}106ῖ δαχὶΠ Θχ ἰ θθηΐοβ, οϑίογα αἰίτο 

οἴογθηϊθβ. Ταμο 116 (υρυῖαβ) τοηθ 008 Οπιηθ5 αὶ (ρ0|8) ποροίϊίο οοηϊγδάίχογδηΐ, 

οθἴθγοβααθ αυοιη)οἀοοθιαιιθ οοηβοῖοβ δά δυάϊϊογίαπι γοοαθαῖ: οἱ ποθ φυοάαθ ἈΠΊΡῸΒ5 
αυϊάδτα οΘοηνυθπθραηΐ ; δὲ 1Π]ὰπὶ ἀαϊάθπι ἰθ μία ΠΟΙ θΡαπῖ, τη6 ὑυθΓῸ τηᾶχίπιθ ἄθογουθ- 
τυηῖ. ἴᾳπὶ ἀαοπηοάο Γθ Πᾶπο ἰγδοίαυθγιηϊ,, ἴθιιρυθ δὲ αἱ ργοπιῖϑὶ ἀϊοθπαί.  βρθγᾶ 
δγᾶϊ, δἱ βεγᾶ ἰᾶπὶ ποχ οαποία Οθυμαθγανογαῖ. Ναμιαιαν ταϊῃὶ ἀυθπάδπι ἃ( ἀομηαποῦ]δηη 
τηθᾶτη δἀνθηΐαββθ 446 βοο  θϑ ἈΒ ]ΟΟΓ απ. ῬΓΟΟΘΘΓΆΠΙ ΠαΠΔΘΡῸ, (15 ατα ποιηΐη8 ; (αὶ ἰη- 

ἴγο-νοσδῖῃ8 δοοθάθηβ, νϑυρὰ πα ἱ ΟὈΓᾺ]}1} οἰαβ χαΐ ραϊνίγο μ8]6 πὶ ἀϊρηϊ ἴθπι γἱ ἰθη θαι; 

βα! αἴοιηααθ ργαθίαϊαβ, γα δπὶ Βι αἸα1 πανγαϊίοπθηι. [πη Θχογάϊο αυϊάθημμ, ἃγηϊο 86 

ΘΟΙΏΓΙΘΙΔΟΓΑΙΟ ὈΘηΙΡΪ8 Ὀ] ΓΙ Π}}5. ὙΘΡΡΙΒ : Βαπηπηὰ Ὑ6ΡῸ δγαΐ, {Πὰπὶ ααὶ 51} ουδίοάία 
ἰοπθθαῖων Ποὶ ργδθβυϊδπι Ὑθηῖ886, οἵ 26 ἀαοααθ ἃ} Θοο]θβϑία γοοατῖ, αἱ Ποβίθηι οἷὰβ 
ὈΡΡυβΠπάγομι. (510 ἢΐ, 4αΐ Πᾶ60 5|5 ΠΟ Ρδηΐ., 1] πὶ χαϊάθιη [4}1} ποπιΐπθ ἀρρο!]αθαπί, 

ἐν 

οοᾶ, [, 60. ΒΡ". 
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Ε ι 9 ΄ ᾿ Γέ 5 Ὁ Ἃ ν ᾽ ἊΣ ᾿ 
εἰς προκοπὴν ἀποβαίη μοι πέρας, καὶ ἱέρας οὐ τὸ τυχόν, εἰ τόδε ποιήσαιμι, 

9 δ ἃ 42. ἡ ΄ , ς - ϑέ ΕΙ 6δ' Ἢ 
οὐκ ὀλίγων κἀπὶ τούτῳ λόγων ὑποσχετικῶν χενωθέντων ἐμμεϑοδως. καὶ πι- 

ἊΝ . - ᾿ ἬΝ - 
θανῶς: κἀϊὼ μὲν οὐκ ἤδειν οὐδὲν, ὧν αὐτοὶ πρὸς Ἰὸν ἐν φρουρᾷ σφίσιν ἔλοῖο- 

[ ξ ᾿ ὙΠ Ὁ “Ἵ Ἃ Δ. “Ο Ὑ δ᾽ ὁ ὅσ θ᾽ ὑσί Γὰ Ἔ ἂν 
πράϊουν περὶ ἥμων, οὗτε μὴν περὶ ἑτέρων οὐδ΄ ὁπωσοῦν" μεῦ ὑσΐερον [ὰρ ἡμῖν 

ἐμ ͵ οἷ ,ὔ ᾿ς σ “ 
ἡ τούτων γνῶσις ἐφίσταται: ἄλλως δὲ διηρεϑισμένος ἐξ ὧν ἀνωτέρω διῆλ.- 

Ἂ ᾿] τ " »“"Ἢ ᾿' 

θον, καὶ τὸ κατ ἀρχὰς ἐπισχὼν, ὅμως βραχεῖαν οὕτω τίθημι τὴν ἀπόκρισιν" 
γ᾿ Ν ἊΘ , »“Ἢ ᾽ὔ ξ 

ὡς ἐλεύσομαι, χαὶ τῶν λεχϑησομένων ἀκροασάμενος, τῷ συνειδότι πάντως 
2 ΄' Ν ,ὔ ἦ νι τ΄ ἃ ᾿ 8... ἢ , ᾿ δ 0 3 
ἐπιτρέψω τὴν βάσανον" καὶ οἷς ἂν τὴν ἀλήθειαν διαγνοίη, τὴν οἰκείαν ἀνεν- 

ὁ 

δοιάστως δώσω ῥοπήν. 
, -“ - »Ὁ Ν δ ἃ ιδ΄, Διαπορϑμεύεται ταῦτα τῷ διακομιστῇ πρὸς τὸν στείλαντα, καὶ ὃς 
"-ο-Ὁ τ ᾿ Ψ ο΄ "»“, 

μηδαμῶς ἀρεσϑεὶς οἷς περ ἀκούσειε, τὴν ταχίστην αὖσις διὰ τοῦ αὐτοῦ ἀν- 
ἡ » ͵ - 

τιπέμπει, δηλῶν ὡς οὐκ ἔδει με οὑτωσὶ ἀποχρίνασθαι" ἔδει δὲ μᾶλλον εὐθὺς 
ε ’, θ δ Γ “ θ ἌΝ, μι Ἀ ἌΝ Ξ. ἂὼν ' -Ὁ "» δὰ ἢ] Ν 

ὑποσχέσθαι διαϊωγίσασθαι καὶϑ' οὐ τὸ πὰν ὕπηρχεν αὐτῷ τοῦ σπουδασμαΐος 
Ἅ, “ "᾽ ἃ Ὰ ’ "ΠῚ “ ὃ χ, »“» “Ὁ 3 δέ , 

προς ἀπὲρ ἔγω γε ἀντεπάγω ἴῳ μεταβιβάσαντι ὁμιλῶν, πῶς οὐ δεοντὰ μοι 
Ἁ ϑϑ “' , 

τὰ τῆς ἀπολογίας, εἰ μεθ᾽ ὧν ἡ ἀλήϑεια διαϊνωσθείῃ μοι καϑεστάναι, μετ 
-“ , ΄ 

αὐτῶν ἔσεσθαι διηγόρευσα' ἐγώ φημι ἀντιστρέψας, χαὶ μάλα δὴ καϑηκόγ- 
ς ᾽ 5 - 2 , -» 3.ϑ 9 » ͵ » 

τως, ὡς οὐκ ἔδει τοιαῦτα ἀκηκοότα μᾶλλον αὐτὸν ἐθελῆσαι πλέον ζητῆσαι, 
ΕἾ ι Ν ΕἾ φ ὁ 5) Γ θ 93) Γ ρ᾿ [2 "Ὁ ὅ ἢ δι 

καὶ μὴ τὸ ἄρχουν ἐπίπαν ἔχειν ἡϊησασῦαι, εἰ ἴε χαταφώνων ὅσα τοῦ ανϑή)ιοϊ- 

χοὺυ καθ᾽ ἑκασην ὁρᾶται, σύνοιδεν ἀληθῆ, καὶ μέϊὰ Ἰῆς ἀληδϑείας εἶναι συν- 
΄ « Ψ 5 

ὅλως ἑαυτὸν ἐξεπίσϊαϊαι" οἷς ἀκολούθως ἐφ᾽ ὅσον εἰρηκέναι μοι 7ὸ ἐντὸς ἀνε- 
“ Ν -Ὁ Ὁ ἢ, 

ζωπυρήση, εὐχερὲς ἐντεῦϑεν τοῖς ἐχέφροσι συλλογίσασθαι"; τὰ πολλὰ πλὴν 
“ » ᾿ς -» Ὰ 9 

οὕτω παρερχομένῳ. ἐχεῖνο μοι δέον μὴ παρελϑεῖν ὃ λαληϑέν οἶδα τούτοις 
, 2 “. ὅν “ “ Ν δ ἵὸ 3 “ Ἐς 5 ΄, 

μετέχον ἀστειίσμου" ἐν μιᾷ τῶν προς ἥμας ἀγγελλιών ὁ ἀγγέλλων φϑάνει 
Ι -“ "“, 

χαὶ τόδέ μοι φήσας, κεκελευσμένον αὐτῷ πρὸς τοῦ πέμψαντος, ὡς διεμηνύ- 

βοποῖ Ὑ6ΤῸ ϑοο δϑίδιη τα }10 88Π6 οαπὶ ΔΓ ΌΙΓΓΟ νοοϊἀραηΐ.} ῬΟΓΓῸ πὶ νᾶ]46 ρῥγονο- 
ἴὰπὰ ἰσὶ, Ὡ60 πηοαϊοᾶ ᾿Γδθπιΐα ΟΟΠΒΘΟαΪΌΓΙΙΠΙ, 8ὶ ἰϊὰ ἀΡΌΓΘΙΩ,, ΠΟῚ Ρδ.ΟΪ8 ν 5 ἃῸ ΡΓῸ- 

τη βϑι οὶ 5 ο8]Πἃ6 ἀρίθααθ δα ρογβιιδάθηάαη) ορρογθθαηΐ. ΕρῸ γογῸ 181] βοῖθθαπὶ θο- 
ΓᾺΠῚ., 4υδο ᾿ἰδιϊ οὐτπὰ 1110 οαρίϊνο ἀθ πο ]8. γὙ6ὶ αυϊθυβη οὶ 4}118 ἰγδοίανογαηϊ ἢ Ὠδπὶ 
ΠΟΠΉΪΒΙ ροβίθα δᾶ γ65 21}Πἰ ἱπποίαϊξ. ΑἸ αϊῃ ΟὉ Θὰ 486 Βαργὰ αἰχὶ ᾿ηαἀ]ρπαῖα5.,, αἰϊα- 
τηθη 500 ᾿π τ πηθπχθὶ ΘΟΒΙ 68, ὈΓονΘ Ποὺ γοβροηϑαπι τϑ 4] : νϑηϊαηι, οἱ 115. 4πᾶθ 

αἰοθηΐαν δυα 115, ΘΟηβοϊθης8 6 τηθᾶθ ἰοΐατῃ ἀἰβααϊγοηάαπι οΟπΊτἰ ἴηι ; ἃ. ρεουΐ πᾶθο 

Ὑϑυ αἴθ ἃρπουθῦῖξ., τηθαμῃ ἱπἀα![αἰ6 ϑυ γασία πη ἔδγδη). 
91. Ηδθο ἃ ἰϑραῖίο γϑίδυπηΐασ χη ἰθηι ; οἱ δι 118 ποπ σοηἰθηΐα5., ΓᾺΓΒᾺΒ ΒΆΠΠ1Ὶ ααὶ 

αἰοογθῖ, ποπ ἀθθυΐββθ Τη8 816 Γβροηάθγθ, 864 Ποὺ ροιϊία8 ργοπη θυ τὴ ἀδοογίαϊυ- 

ΤῸΠ) Δάνθυϑιιβ ΠΟΠΊΪΠΘΙΏ, Οουΐῃ5 Οα5ἃ Γ65 6ἃ ἰοΐὰ ἃ 60 βογθβραίαγ. ΟΡ 65Ὸ γϑβροη- 
ἀδρᾶπι, ουπὶ πίθου μαποῖο ἸΟ ΆΘΗΒ : Πα} ἃ Οραβ 6888 ταϊΐ θχουβαϊίοηθ, 5[ οαπὶ 18. αϊτ- 
Ῥὰβ νϑυιὰ5 [νϑγῖῖ, τη ἴὉΓ6 γθοθρῖ. ἘΘῸ ἱπιπιοῸ σοῦΎ ΡΒῸ σΟΠΥ ΘΠ ΘΠ 55: π|6 ΔΓΡῸΠΙΘΗΪΟ 16- ΡΙ. ᾿6 
θάμ, Ποἢ Ορογίαϊββ8 θυαπὶ αἱ [8118 δια 5βοῖ, α] του α8 γ 6116 Ρ] αγᾶσαθ ὀχααίγουο ; 564 ρο- 
{ἰπ8 ἃ 5818 μά θθγθ, χαοᾶ ἄππι φιοιάϊα ἃἀ νεγβαυτίαπι ΟὈἰυγρᾶγθ οοηβρίοἰϊατ, 4α88 γϑγὰ 

501 ΡΓΟΒ6 ἀρῃοβοθγοῖ, οἱ 58 πὶ γϑυιϊαΐθ οαγηΐηθ γογϑαῦὶ Ρϑυνί ἀβγοῖ. Οὰδ6 οὰπὶ ἀ]σΘΓΘτη, 

ΤΆΘΙΟ 116 ἰῃία8 Θχαγβίββθ, [Δ0116 οογ δι! οΟἸ]Π]ροηΐ. [ἅπὶ πλ}} 118 μ αἰ αβηαο: ργδϑίθυπ, 8818» 

ΠΠυα ποη ομμἰἴαπι, αυοά 8} 1118 Ι6ρί468 ἀϊοίαπι ἀπάϊν!. Ναπίχαο ἵπ ἀπὰ οχ Ἰθραι!οπίραΒ » 
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Ἰμόνδ Τιγέ ὁ οιοῦτος, παρειχάσας αὐτὸν ἀλβανίτῃ πολεμιστῇ᾽ τούτω Ιὰρ ἔθος 
ἐεὶ Ὑῶν πολεμουμένων ἀμφοϊέρων Ἰὰ μέρη Ἰηρεῖν᾽ καὶ οἷς ἂν χανμ 606: γὴν 
γϑέκην. ἐνὰρὡς ἀτενίσειε, σφίσι καὶ αὐτὸν παραχρῆμα εὑρίσκεσθαι ἐυμαρήθριο 
καὶ φέλος ὃ χἀὶ «ἀρχόμενος, ὡς οὐ πρός με ἀλλὰ πρὸς ἕτερον ὁ λόϊος ἐσ]ίν' 
ἀλη ϑῶς δ᾽ οὐκ ἔχω "τὸ αράσαν αὐτὸς συνιδεῖν, ὅπως κἀκ ποίας ὁσοσο- 

ὀδν ἀφορμῆς τῷ πεπομφότι τάδε διαμηνύεται, εἶ μή που συνελαθῆναι Τοῦ- 
τις ἀτεχνῶς, ἔγϑεν. ἄχογτα «ερὶ ἑαυτοῦ τὸ ἀληϑὲς ἀποφήνασϑαι' ; {Ἐπ ΠῊΠΕ δ' Π Ὁ τῷ ἜΡΩΣ ΠΡ Ὁ ΝΡ ϑϑλμαξ δ ὐν μμν ΠΕ, ; ς, γ68 εἰς ἀπαν ἀπολογούμενος, κάνταύϑα δὴ ἐϊενόμην, ὃ μὲν ἰόν» 

ρος πάλιν ἐπέκειτο πυχγῶς ἐπιλέϊων τὸ, οὐ πρός με ἀλλὰ πρός ἕτερον᾽ ἐϊὼ 
δ᾽ οὐκ. ἄξιον ἀντετίθουν τὸ ποσῶς ἐμοὶ δηλωθὲν, μὴ τυχεῖν ἀποκρίσεως" καὶ 
γοῦν εὖ ναὶ ὡς ἔχει φθέγίομαι διηυκρίνηται, τὸ τὸν μαχητὴν ἀλβανίτην ὃ- 
ποτέροις ἂν εἴη Τῶν συῤῥηϊνυμένων ἐν ὑσμίναις Τὴν γικῶσαν ὁρᾷν, ἐν ὑσϊέροις 
ἅμα σφίσι καϑαρῶς ἐνοπτρίζεσθαι, αὐτὸ δὴ τοῦτο δι ὅλου, καὶ μηδὲν ἄλλο 
σχοπούμενον" χαἀϊὼ μὲν οὐκ ἄν ποτε τοιοῦτος χριδείην παρά τινι, εἴ [Ξε κατα- 

. -»“ »“ , “ φανὲς ὑπάρχει πάντη καὶ ἀναμφίλεκτον τὸ, γῦν μὲ τῇ παρούσῃ νίκῃ Τῶν νι- 
» »-» , » Η » -“ κησάντων μετὰ τῶν σφοδρῶς “πεπογϑότων συναριϑμεῖσθαι, καὶ τοῖς ἱταμῶς 

καταβεβλημένοις συνεξετάξεσϑαι" ἐκεῖνος δὲ τοιοῦτος ἄγαν ἐμφανῶς δαλί- ἃ ὰ , » . 5. ἃ , τ τῆς, ἢ καὶ πολεμισϊὴης, ὃς ἀριδήλως Ἰῆς ὑποδϑέσεως, δι᾽ ἣν αἱ «τώσεις αὖ- ἢ ἣ , ᾿ Ἁ " , Ν ε ,ὔ εἾ ᾿ 537. 
ται καὶ δόξαι, καὶ τὰ λαμαρα γέρα, καὶ αἱ τροσαιουχίαι, «ρὶν μὲν ἄλ- 3 "»“ εὴ ᾽ ’  ς κὰν λως ἐχούσης, καὶ γῦν αὖϑις ἑτέρως, σπερίδοξος ἐν ἑκατέροις ὑπῆρξε χκαι- -“ »“᾿ , “ -“ ς ᾿Ὶ ς ΕῚ 9 [] »"ἍὝ ΄ κ] ροῖς, μηδαμῶς τί τῶν δυσχερῶν ὑώοστας, ἀλλ᾽ ἐν ἀμφοῖν νικηφόρος ἀνα- Α δ , - Α, ἀμ. “Ὁ “ Ἕ Ε Ν ΄ ᾿ ,ὔ φανεὶς χαὶ περίβλεπτος" χαὶ ἄπλως καλῶς μὲν ἔχων χαὶ πρώην, καὶ λίαν 
“σεριφαγῶς,, γυγὶ δὲ κρειττόγως χαὶ περιφανεστέρως πολλῷ᾽ ἵνα καὶ αὐταῖς 

Ψὰᾷᾶν  Ψ »ΨψΨ  Ψ ὦ  ψΧ ψ σαν 

ΤῊ 55.158 δηΐθ οτηηία αἰχίξ, ἱπΊΡ ΡΠ 510] ἃ τηϊθηΐθ ἔα ΐθθθ . αὖ τῊΪΠὶ βρη Ποαγοῖ, 56 οὐϊάδπη. αἰ χῖ586, 5᾽ ΠλΠ]6 1 {ΠΠ πὶ 6556 ταἱ Ἀ]Ρᾶπο , ουΐ π]ο8 ρθγρϑίυβ δαὶ αἰπηοδηϊ απ ὈΪΓΟΡΌΓΩΕΘ Ἰαἴθγα ΟὈΒθγγᾶγο, δἱ οἱ Τοῦτ απᾶπι πηδηϊδβίδ ἔαψάγβ νἱ ἀϊδβθὶ, μαϊο 86 βἰδι πὶ ΟΟΠΠΠΠΏΘΓΓ6. ΕἸΠΘΊὴ ἔδοϊΐ αἱ σοθροαΐ, ἀἸοθηβ ποη 46 πη6 β6ὰ 46 8110 βου ΟΠ ΠῚ [α͵586. Αἴχαϊ 6ρῸ., ἰπαδπι, νϑγἰαΐθπι βαΐὶβ αἀἰβρίοθγθ πθᾷᾷθο, οὰγ νῈ] ἀΔΙΔΟΌΓΘΠῚ ΠλΪ550 5110 ἤᾶθὸ βἰσηϊβοανονῖῖ ((υψρυῖα8) ; πῖβί ἐογίθ αὐϊβ ἀποίογθμη ᾿ρβαπι ἸβηοΓΆ888 ἱπηρθῦῖῖθ ρὰ- ἰθὲ, φυοά 46 56 ἶρβθο Ἰηνίΐα5 γϑυϊ[αἴθπι ΡΓΟπαποϊαγθῖ, Αἴχαθ μᾶθο ἀαμππὶ ΔΡΟ]ορΊδθ τηθᾶ8 ἰδηίαμη Οἄτιθα ΟἸΟΘΓΘΙῚ.,, τηΐβθαβ ἰπϑίαθαὶ ἄδηθο ΔΙΠΓΠΔΠ5., ποῚ ἀθ τη ββά ἀδ 8]1Ὸ Ἰὰ ἀϊοίαπι ξιαῖββθ : ἂὲ θρὸ ΡΕΒΡΟΠάθθδηι, ἀθαάαππα ἔαΐββα, αἱ αυδ]]ουμηχαθ ργοροβίἰἰοηΐ ΓΟΒΡΟΠΒΌΤη ΟΟΠΡΤαΘΓοῖ, ΡῬΟΓΓΟ αἱ τϑοίθ οἱ αἱ ΓΘΆΡΒ6 δϑὶ ἰοάυαν, ᾿ἰφυϊάο ἀρραζοί, 8]- θᾶπατα τα] ἴθπι αἰτί᾿ ΡαΡΠδη απ νἱοίοτία θυθηΐγθὶ ομβαγυδηίΐθμι, ἴῃ ἢἷβ ΠΟ δγπὶσ ἀαδδὶ ἴῃ ΒρΘΟΆ]Ο ΡραΓα βρβοϊατί, ααοηϊᾶπι πα ΒΟ] απ πθο ἃ] αυϊοααδηι οἱ ργοροβίϊ πη δγαῖ, ἴατη Θρὸ παι ργοΐδβοῖο ἰδ]15 ἃ υοααδπη. ᾿μἀ σα θον',, 8[ οοπβίαὶ ἱπα αἰ απηιιθ δοὲ παης Π16 1π ᾿γδθβθηϊὶ 8]16ηδ6 νἱοίογίδα Τρ! Πρ Π0 οαπὶ στ ν 6" ΟἷΔ46 δέβδοι 5 ΠΟΠΠΠΊΘΡΑΓΙ, 8: ΟαΠῚ ΟΡ ΘΠ 116 Ρ γα] πογϑ 115 ἴῃ αδδδιϊοπθια γοοατί. Η]6 ΡΟ ΐὰ5 θϑἱ τηδη ββία Π21165 ἱπ|-- το ΘΓ ῬαΡΠΑΙΟΥ. ἴῃ ΠΘΡΌΪΟ Ποο, ἰπ 40 Ηἰπο οαά65β, {Π|πὸ Β᾽ογία, Ὧο βρ᾽δπαϊάα ργδθ- τηϊᾶ δὲ {ΓΓαΠΊρΠἱ ἢ Ὁ] ῥυΐαβ ἈΠΟ" 56. ΓΒ Βα θοθαΐ, πηΟ ΤΌΓΒιιΒ ΔΙ Πθυ; 4] β]ουγίοϑβιιϑ ἀἰΓΟΖαΘ ἰθμΊβΟγ Θχ ΠΕ, ὨΪΠΪ]- ἀἄνθγϑιιπη ράβδαβ, βοά ὉΓΓΙΠΊΘΠΙ8 νἱοίου ; οἱ δηΐθα οἱ ππης θθπα μαβδης ἂς βΡΙΘ Πα] ἀἸ5βίπηθ: Πηο ἰδηθῃ τηα]ῖῸ Π6]1ὰ8 δὲ {Παβίγίαβ ἢ αἱ Ἰρϑἰββί μηδ, 
ε 

σα. ἢ. 61. ". 



οοἄ. ἴ. 63, ἃ. 

189 ΘΕΟΒΟΙΙ ΜΕΤΟΘΗΙΤΑΕ 

Ἂν [ὦ Ε] ’ ΄“« ἰφε ᾽ὔ 5 

αἷς εἰρήκειν χρήσωμαι λέξεσιν. ᾿Ακούει ταῦτα τῶν λόγων ὁ ἀγγελεύς: κα΄ 

Ε ᾿ Ε] , “ 2 δὶ ΄ Ν ᾧ ᾿. .δΔ Ὁ Κν νῷν. δ᾽ 5 ᾿ 

οὐκ ἦν ἐκείνῳ πάντως ἀμφιδοιάσαι ᾧ τινι χαὶ ἐφήρμοσται ολως ὡς τὸ 
»“Ἢ -“ " 7 ΄ »"» 

ἀστεῖον τοῦτο, οὕτω γὰρ ὁ στείλας ἀληϑεύων ἐκάλεσε, καλώς ὡς ὁ λό- 

ἔγει διαμεμηνυχὼς τὰ κατάλληλα ἑαυτῷ ὡς ἄκων ἐξ ἫΝ 
γος τυγχῶᾶν μέμην ς ἤ , ς ων αγγείλοι σα- 

-»“ φ ᾿᾽ Υ͂ ΄, “ 

φῶς, οὔ τινι τῶν ἁπάντων οἶμαι ἀξυμφανές" διαβιβάζεται δ᾽ οὖν ὅμως καὶ 
» - δ - . . , κε -.» ν 2 3 ω͵᾿Ό 

ταῦτα τῷ διαχομιστῇ πρὸς τὸν πέμψαντα κάκεινγος τὰ ἐξ ἔϑους ποιῶν ἀϊῇ:- 
-“ ὔ Χ -“ 

λος εὐϑὺς γίνεται τῶν τοιούτων πρὸς τὰ ἀνάκτορα, κἀκεῖσε συντεταχῶς τὰ 
-“Ἐ ΄ : ἃ » » 

χαθ᾽ ἡμῶν ἀμφοτέρων ἀρτύει, παρασχευασμένων εἰς ἃ τουτωΐ μὲν δρᾷν, πά- 

σχεῖν δ᾽ ἡμᾶς, ἐπινοηϑήσεται. 

ιε΄. Καὶ τοῦ λοιποῦ καλούμενος ἦν ἐκεῖθεν ὁ τοῦ θεοῦ ἀρχυϑύτης εἰς Τὸ 
»“» ᾿ “ 

διηυτρεπισμένον τοῖς ηὐτρεπικόσι συνέδριον, ὡς πρὸς τοῦτο χληϑησομένων δὴ 
ἢ τς ὦ Ταν ὰ δι “ ΗΝ δα ὉΉΣ δὲ ῃέ -»"» 

καὶ ἡμῶν ὃ [γνωστὸν ἐκείνῳ ἣν οὐδαμως, οὐδὲ τί τῶν ὧν διαμηγυάεντες ἡμεῖς 

ἰπολελογήμεϑα᾽ ὦ δ᾽ ἡμῖν τῶν ἐκεί [λε Ἴ ἢ ἁ ἀπολελογήμεθα᾽ ὥσαερ οὐδ᾽ ἡμῖν τῶν ἐκείνῳ τί λεγομένων, ἡ ἀντασοχρι- 
, δ᾽ ς δας Ἧ “ ἃ. “Ψ ἂ τ μὰ ἰὼ ΄ Ν . 

γνομένων οὐδ᾽ ὁπωσοῦν πλὴν οὕτως ἐκέχλητο, καπὶ Τῇ κλήσει ταύτῃ χαι ἄπει- 
" »Ἢ »Ἢ “Ἢ ἡ -»Ἢ 

λαὶ ἦσαν παραμιϊγύμεναι,, τοῖς πλήθεσιν ἔκδοϊον ἐαθῆναι, εἰ μὴ τῶν ὧν ὑπῆρ- 
3 4“ 2 ᾽ ΄ δ , 7 δὰ δι ὦ ΩΝ 

χεν ἀναζητῶν εἰς ἀπαιτουμενην οιχαστηρίου τάξιν ἄφεμενος. ἀφιχοιτο ἂν 

“ “ 7 ἃ »Ἢ 

εἰς τοῦτο, ὡς οἱ καλοῦντες εἴσιν ἑτοιμάσαντες" καὶ ὃς μὴ ἀγνοῶν, ὡς αὐ- 

Ν Ν . Ν , 3 Ὕ». ’ ᾿ Ν ΄ ΟΥ 2 , 

τοὶ καὶ κριταὶ καὶ διαγνώμονες ἔσονται οἱ ἀντίδικοι" καὶ μόνον ἕν ἀπαραί- 

τῆτον ἔχων τὸ ἐπὶ τῇ ἀληϑείᾳ διαβαλλομένῃ παῤῥησιάσασϑαι" τὰ δ᾽ ἄλλα 

δεύτερα λογιζόμενος, ἐξουϑενισμοὺς καὶ κακώσεις, καὶ ὃ πάντων ὑπέρτε- 
Ὰ Χ “ “ ε Ν . '' Χ ΄ 3 , 

ρὸν τὸ πρὸς ὅλους ἔγὰ ἑαυτὸν ἀντικαταστήσασϑαι, καὶ θάνατον εἰ συμβαίη 
᾿ς γῷ ἐν Ἂς ΄ Α “ ἂν ᾿ 3 Ν Ν - 

τὸ ἔσχατον θαῤῥαλέως καὶ οὕτω καϑυπισχνεῖται τὴν ἀφιξιν' χαὶ οὗτοι κυ- 

ροῦσι 7ὴν κυρίαν παρ᾽ ἑαυτοῖς" καὶ προσχαλεσαμένων, παραϊίνεται μὲν αὐτὸς, 

4 δὲ Ν ἐἱ " τὰ Ἁ 2 ψ' ΄ ε ΄ Ἅ, ἢ 

παραγινόμεσα ἑ χαὶ ἥἡμεις εἰς τὰς ἐν Βλαχέρναις βασιλείους ἑστίας τὸ Ἴςς 

4αϊθυβ ἴὰπο αϑι8 5.πι ὙΘΓΡἃ ἀδαγροπι, Ηδθο δυάδι θαΐ πιΐββαβ, π60 ουΐπᾶμῃ Ποιμϊηὶ αυᾶ- 

ἄταγθηι Δυθίϊαθαι. ΝΙΒΙ οπαΐπαβ 4 τἀπηχαᾶπι ἰοσυϊαγθ (ργοὰΐ τθυθγὰ ταἰτ 6 η8. ἈρΡΡΘ]]α- 

γογατ) δοουγαῖο αἱ [πιὰ δδῖ, γϑία] ἰην τα8 : νϑυγὰ 80 ]Π]οοὲ 5815 111 σοπργαθηῖα, χυοά 

ποηϑπὶ οθβουγαπι Ραΐο. Ηδθο πἰ]]ΠΟμΐπ8. ἃ τηΐβ8ο γϑπαποϊδηϊαγ γα ΓΘ η1 ; αυὶ 1Π00 

τλογα δὺ0 ἐξ Πογαπὶ ἰπ ρα]αῖΐο πυποῖαβ ; ἰθίψαβ οοηῖγα ΠῸ8. ΔΠΆ005 5βίγαϊς ρᾶΓΆϊΟ8 θᾶ 

Ραϊΐ, 4υ88 ἴρβ6 ἔδοογθ ϑχοορ) γοῖ. 

95. Πεῖπάα δυοοαῖαβ {Π|πὸ δαὶ Ποὶ ροῃεοχ δά ραγδίαμα ἃ ἃυοίου θυ ᾿ρ518 5γπ6- 

ἀπίαπι, 400 Π05 4αοαπ6 γοοδηαὶ θγᾶπηιβ, αυοά 6ἱ ΡΙΌΓΒΙΙΒ εγὰΐ Ἰβποίαπι, Π60 αυϊοαύδμι 

οἱ ϑβηϊβοανθγαπὶ ΘΟΡ τη 486 ΠΟΒ ΓΟΒΡΟΠΙΔΟΡΆΓΩΒ., Π60 ΟΠΊΠΪΠΟ γ᾽ οἰϑϑίπι ΠΟΡ]8 81 φυϊά 

116 ἀϊχίββοι δαΐ γοβϑροπάϊββοιῖ. Αἰταπμθη 5ῖο νοοδίαβ ἕαϊϊ, νοοδιοπίχαθ δάπαηϊχίδθ πιΐη86, 

ἴογθ αἱ ρορα] ἀγοἰ γίο ρϑυτηἠϑγϑίαν., πίϑὶ αιδθβιϊοπθπι ΟΡ αυᾶπι ἴῃ ᾿πἀϊοίαπι ροβία- 

Ἰαθαΐαν οπηιθπ8, 84 δᾶ νϑηϊγοῖ χαδθ ροβίυ]αίογοθβ ραγανθγαηΐ. 16 γθῖο παυά ᾿βπογδῃ5 

βοβᾶδπι ἴογα οἱ ᾿παϊο85 οἱ ἱπαυ βίου 8 οἱ Δ υθγβαυῖο5., ἵπ ΠΟῸ ὕη0 ἱποχογ 1115 πιδηϑιΐν 

ΠΘΙΏΡ6 αἵ δοοιϑαίδιη νου αΐθηχ οοπβ ἀοπίον ἀδίδηἀεογοῖ, οοῖογὰ ἀοϊογίουθ Ιοοο μά η5 ΟΟΠ- 

τοπηρίαχῃ 50 ]]1οοἵ οἱ Δα ΠΙοἴοπ 65; φαοάααθ Ρ] υγΊπιϊ οραϊ, οοπῖγἃ ΟἸΠ65 ὩΠῸΠΙ 86 ἀφοογίαγο, 

τπογ [θη 06 ᾿ρβᾶμη ροβίγθμιο ΒΒ ΓΘ ; δηΐπιοβο πἰ Πἰ]Οπλΐπα5 88 Δἀβαϊαγαμη Ργοπϊβιῖ, Αἴαυθ 

ἴϊὰ οἱ νδαϊπιοπίαπι ἀθοουύπαηὶ ἀρυά 56: δὲ μ8 γοοδηιθυβ δά δϑί 'ρ86 : αἀβαμηιβ οἱ Π05 

ἴῃ τορίαϑ ΒΙΔοΠθυπᾶλαπὶ ἃ6 465, Ὁ] οοπγθηϊὰβ ργδθϑιϊταῖα ἔαθογαῖ βίαιο. Εἰ 1116 φυΐϊάθμα 
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συγελεύσεως ἔνϑα πεοοστέτακτο σύνϑημα" ὁ μὲν μηδὲ τοῦτ᾽ αὐτὸ τὴν ἡμετέραν 

εἰδὼς ἐνδημίαν, τὴν αὐτοῦ δὲ μογον ἡμεῖς ἐγνωκότες διὰ τὸ τῆς ἐᾳὶ ταύ- 

τῇ κατάδηλον κλήσεως" λοιπὸν δὲ μή τι τῶν προηϊησαμένων αὐτῆς οὐδαμῶς: 

καὶ ὁ μὲν δὲ ἑπέρας εἰσόδου τὸ δικαστήριον προεισέρχεται" αὐτοὶ δὲ κατό- 

πιν΄ δὲ ἑχέρας εἰσδύομεν, μὴ τῳδὶ θεαϑέντες, λόγων ἄχρι κινήσεως ἱκαγῶν, 

δφηνίκα καὶ ἡμᾶς ἐπὶ τοῦ μέσου ἐδέησε φϑέγξασϑαι" ὁ καὶ ἀπροόπτως αἱ» 

τῷ μικρὸν οἷονεί πως ἐπιφαίνεται παραμύθιον, πηλίκον ἀϊῶνα μόνῳ τεθαῤῥη- 

χότι, καὶ παρ᾽ ἐλπίδας εὑρηκότι Ἴῆς προθέσεως κοινωνούς. Ἔσϊ, μὲν οὖν οὐκ 

ἐμὸν καθεξῆς διαζωραφῆσαι" τῷ λόϊῳ, καὶ ἀπηχριβωμένως διαμορφώσασθαι 

τὰ τε Ἰοῦ συνεδρίου πρὸς ἅπαν ὅπως συν]έτακίαι., καὶ Τὰ τῶν διαλέξεων ὅθεν 

ἄρχεται, καὶ πῆ πεπεράτωται, κατὰ λεωτὴν σᾶσαν ἀκουλουϑίαν καὶ ἀμοι- 

βαίαν συνάφειαν' ἄλλοις Γὰρ ἔρον ὡς ἐϊῶμαι Πνήσεται τοιουτοτρόσως ταῦ- 

τα διαλαβεῖν" καὶ ἴσως ἂν ἀνυστέον τοῦ λέϊειν ἀναλόϊως, καὶ τὸ τῆς μνή- 

μης ἔχουσιν ἰδιαίτατον" ἐμοὶ δ᾽ ἀρκέσει, τὸ σἂν τῶν ἀντιϑέσεων ἐν κεφα- 

λαίοις περιληψόμενον, τὸν ἐφ᾽ ἑκατέρων μερῶν ἐν τούτοις νοῦν παραθεῖναι, 

τὰ τῆς παρασχευῆς τοῦ δικαστηρίου μετρίως πῶς προδιασαφήσαντα' οὐδὲ Γὰρ 

ἂν δέον ἐν πᾶσιν ἄλλοις σχεδὸν, ἃ Ἱερματώσας ὁ λόϊος ἐσὶ, Ἱρανῶς Τὸ 7οι- 

οὔτον μεταχειρισαμένους, ἑτέρας ἐνταυϑοῖ μεθόδου γενέσθαι ἡμᾶς αὐτοὺς, 

ἔγϑα καὶ μᾶλλον εἴη τὸ συνάγεσθαι, μή ποτε περιαυτολογεῖν οἷς ἀνάγκη 

δόξωμεν ἐπιμένειν, καὶ τοῦ εἰχότος πλέον ἐχτείγεσϑθαι. 
“ο ο 4 Ἅ. , 

εης΄, Οὐχοῦν ἵν᾽ ὁμοίως κἀν τοῖς ὠδὶ προχωροίημεν, εἰσήχθημεν φὸ συνέ- 

δριον ὡς προέφημεν" καὶ ἣν οὕτως ἔχον δὴ καὶ ὁρώμενον' καϑῆστο μὲν ὁ αὖ- 
7 ἘΝ" , ͵ - ᾽ὔ ν -“ Ὄ 

τοκράτωρ ἔπι κλίγης χρυσοχολλήτου βασιλικῆς, περιειστηχει δὲ φοῦτον οὐκ 

Ἰηθγυθηΐ πὶ ΠΟΒΙΡαΠι Ἰρ μου αὶ, ΠῸΒ 8011 ἀνθπίαπι ἰρβίαβ, ργορίογ ρα ]Ἰοᾶπὶ δ θυτα 
Ἰοουπι ΔρροΠ]αἰϊοπθπι ; οθίθραμηι Δ] 104 πϊ 1] 46 ργθοθθη! θυ τορυβ, ΕΠ1116 ΡῈ. ἃ] πὶ 
δάϊϊαμα δὰ ἰγῖθαμα] ἱπρτθαϊοθαῖαγ, ΠῸ8 ὙΘΡῸ ρᾶγίθ 118 ροβίϊοα ἱπίγοάποθθαπιαῦ, ὨΪ81] 

νἱάθηϊοβ εἰβὶ ροβὲ ταυ]οσαμη Παχαπη Ὑουθοῦπι, 4αδπο αἱ ποὸβ ορογίαϊ ἴῃ τηθαάϊαπι 
φτγοάθαηῖοβ Ἰοααὶ ; αυοα οἱ πο ρῥγδουΐβιαπι Δ] Ζαδηῖο - ΒΟ] αἰΐο ἔαϊτ, 4] οὐπι 801115 66 - 
το ἰδηΐαπλ δβι8 ἔπϊβθοθῖ, οαιδᾶ8 βιι86 ραΓ οἷ ρ68 ᾿πβραγαῖο παποιβοθθαῖαν. ΝΌΠ οϑὲ 

δυΐδηι πη πὰ8 τηθαπὶ ἀθίῃοθρβ θυ ῖ5 ἀθρίηρθγθ ὀχααυϊβίίθαθ ἀοίογιμαγθ δοῖα οπιηΐα 

ΒΥΠΘαΤΙ 4υδ]ῖα ἔαθείμὶ,, ααὶϊ ἰδ] ορὶ., ἀπά οοθρίαπι, Ὁδὶ Θχρ]ϊοίϊαι., οἱ βαθ Ποῦ 
ἰοΐδπι ΓΟΥΓαΠῚ ΒΘ ΓΘ πΔ Πλαϊ Πα 16 ΟΘΟΠΠΘΧΙ ΟηΘ. ΑἸΪΟσατη μος δεῖς οραβ, αἱ ΔΓ ΙΓΟΡ, 

18}1} τηοάο πᾶθο Θηδυγᾶγ ; οἱ [Ογ 8856 ΔΟσΌΡΑ ον Οροῦὰ ἀδηᾶα οβὶ, αἱ ἀϊρηθ ἀϊοαπίαγ θὰ 

4086 ἀϊοὶ πιογθηΐαγ. ΜΠ ααϊάθηι 58115 θυ: ἰοΐδπι οοπίγδαϊοιοπμι βίΓα πὶ Βατα ΠλΔ τὰ 

ΘΟΠΊΡ]θοἰἑ ,. αἴχαθ ᾿ξ αἰγίαβαιθ ρα 8 Π80 ᾿π Γ6 τηθηίθμ ΘΧΡΟΏΘΙΘ ; 81 ἰαπιθη ᾿π 1011 ἃρ- 
Ῥαγαϊάπῃ πλοάϊοθ ᾿γΐα8. Γαρυδαβθηπίαυθο. ΝΌΏ θηΐτα ἀθοθὶ ἴῃ 8}115 ΡΓΌΡΘ Οπληΐθιι5., 486 

ΒΘΓΠΊΟ ποβίθ ἀβίθχυϊ: , βἰ πη ρ] 118} τηδίθγιδτα ἰγαοῖαβθθ, ἤὰηῸ ἀίθη) 8118 Π| 564] πη6- 

«ποάυπι, οὐ τηαχὶ πΊ6 ΘΟμἴγΆ πο ΓΘ οροῦίθί., Ὧ6 Ὠἰπη8 τα] πὶ 46 ΠΟΪ5 0515 Ιοψαὶ, 

ἘΠῚ πη] ΓΑ υ πϑοθϑϑὸ ἔαουῖς., υἱάθαπιαν , οἱ Ρ]ὰ8 ἀθάιο ἀ!]αΐατθ ογαϊϊοπθμι. 

96. ΕγρῸ πἴ ρᾶγὶ τη 0 ἴῃ ργδθβθη γα πη ΦαΟΧαΘ ργοοθδπιαβ ; ἱπίγοάποι! ΠῸ5 
ξαΐπηυβ ἴῃ βυπϑάγίαπι, αἱ ἴᾶπὶ ἀἰχίπιαβ. Ἐγαξ διϊθπι οἷαβ σοηβροοίαβ. Πμυϊαβπιοά!. 858646- 
αὶ ἱπηρογδίου ἱπ ἅσγθο γρα]! ραν πατὶ : οἰγοαπιθίβίθθαι ποῃ οχίραδ ργϑθοίραδο αἱἢ- 

οοά, ἔ, 62. ᾿. 



φοἂ, ἴ. 69, ἃ. 

18λ. ΘΕΈΟΒΟΙΙ ΜΕΤΟΟΘΟΗΙΤΑΕ 

5..} » » ἣ 2 Ρ Π1ὰ Π , Ὄ Ψᾧ - -“ ἑ ᾿Ξ: 

ὀλίη τῶν τῆς πρώτης οἰκειώσεως καϊὰ συσϊοιχίαν ἀπόμοιρα “σαρῆσαν οἱ τῶγ 
οω »"» ἥ [4 Ἁ “ ’ 

ἀντιδιατιϑεμένων ἡμῖν κορυφαῖοι; τὰ μεγαλὰ παρὰ τῷ χραταρχῇ δυνάμενοι" 

ο »“ "5 Υ -“ ' ὧ 

ὁ μὲν ὁ τῆς πατριαρχιχῆς ἐπιβήτωρ ἀξίας ἀγχοῦ παραδρεύων᾽ οἱ δὲ οἱ Ἴῆς 

συγκλήτου βουλῆς προηγοὶ καὶ «ροασπισταὶ τουδὶ καὶ συλλήπτορες “παρὰ 

ὰ δ (ξ ψ - ἰ ἢ ε , ΣΙ ἌΛΛΟΙ. δ 

μέρος συνεδριάξοντες, ὅ τε τῶν μεϊιστάνων ὡσαύτως ἐπίλοιπος σύλλοϊος τῆς 

δ ,ὕ , ν αὶ ῃ 5» ἣ ἰνμὲ 2 , 4 ,ὔ “ ᾿ , 

συνεδρίας ταύτης, καὶ ὁ καινουρϊηϑεὶς τῶν οἰκείων ἀρχιερέων ὅμιλος ἦν, Ἰάς 
᾿ ' »“ “ἢ 

τε διαγνώσεις καὶ κρίσεις καὶ ἀποφάσεις ἐπιστημονικῶς ἄγαν συγχρ]οῦνγϊες 

Ν 
ω 

καὶ ἐπιφέροντες Τοῦ δηλωϑέντος πολλάκις περιζητήτου συστήματος" ἐσιδὴη- 

΄ῳ εἰ ε ,ὕ Ν ε , »" δ΄ ὦ "»" 5 Ρ , 2.5 

μοῦνϊες ἧσαν οἱ χρείτίους καὶ ὑπερέχονϊες , σὺν ἑτέροις σῴφων οὐκ ὀλίϊοις, ἐφ 

-ε ἡ ο“; ε Ἂ τ ᾽, ε “Ὁ , ἃ θεδ » ς δὲ “ 

ὧν ἕκαστος τόπων ἠξίωται, οἱ μὲν ἐριτίμων ἅπλως ἐπι χαϑεόρων, οἱ δὲ γοῖς 

ω , Ψ 

ἄλλως ἐζομένοις ἢ καὶ «αρισταμένοις συμμέτοχοι, καὶ στίφος ἕτερον ἦν 

9 7, ς Ὁ “» “ων Ἁ Ε ᾿νΨ 0 ΄ δῶ. δὰ Α 

ἠθροισμένον ἀριθμοῦ προῆκον ἐπὶ πολὺ, ἐκ τὲ τῶν Ἴης βασιλείου αὐλῆς καὶ 
Ἂν . ᾿ ΄ , »“ »" 

διαφόρων τάξεων συγκαταλεγόμενον" ὧν ἐπὶ μέσον ἁπάντων τὰ τῆς λογιχῆς 

, ως 2 , ς “7 , -:ὦν ; 

συμπίπτουσι προσβολῆς κἀπειδήπερ οἱ τῶν ἀντικαϑισταμένων ἡμῖν προεξάρ- 
»“»“ 7 “ Ῥ) 

χοντες ἐπὶ ἐκείνοις ἤθελον τὸν ἀϊῶνα συστήσασθαι, οἷς ὁ χρινομένου καὶ κα- 

, ΄ ε ’ Ὁ ἰμὲ ς ’ .. Ῥ ἴτω 3 

χαταδίκου Ἴόπον ἐπέχων τοῦ Θεοῦ ἱεράρχης, ἐπὶ φανερώσει τῆς ἐχκχλῃσιασῖι- 

»“ 9 Ψ ϑέ 3 Ἃ »“ 6 ϑ ς “ Ἵ 7 0θ ὮΓ. ᾿ἅ 

κῆς εἰρήνης συνθέμενος ἥν, τὴν τοῦ πλήθους καϑ' ἡμῶν ἐνϊεῦθεν ἀϊανάκτησιν 

ἐπισπώμενοι, οὐκ ἀποδυσπετήσας οὗτος ἐφάνη, προηϊουμένως τῶν ὧν εἶχεν 

ἑτέρων ἐπὶ τούτῳ διαγωνίσασθαι σπουδὴν τιθέμενος ἀμετάθετον" τῷ τοι χαὶ 

λόγων ἀμφοτέρων κινηϑέντων συχνῶν, ἕν ὥς τι τῶν ἀτόπων τοῦτο τοῖς ἐξ 

ἐγαγ]ίας συμπεροϊοῦται κεφάλαιον, καὶ Ἰῶν ἄλλων προϊατέϊαι, “ὸ Τοῖς συ: 
-“Ὕ »“ ᾿ -ο“ ο 

γράμμασι τοῦδε δὲ υἱοῦ τὴν ὑπαρξιν ἔχειν τὸ πνεῦμα λέγειν τὸ ἅγιον' καὶ 

γοῦν ὡς ἐκ πατρικῶν ϑεολογιῶν εἰδόσι συγγραφὴν αὐτοῦ πᾶσαν ἀντεχόμενον 

ταἰϊαιῖβ δδουαπᾶάσπι σγδᾶαβ Ῥᾶγ8: δἀογᾶπὶ Δἀνουβα ΓΙ ΟΡ ΠΟΒΙΓΟΓΙΠΙ ΘΟΙΎΡΙδοΙ, αἱ τηᾶ5- 

ὨΟΡΘΓΟ ρα ἱπιρογαίογθμι β για γ] θδηῖ: ραἰγίΑγ Π8}15 δαΐθια αἰ Ὠ 1118 ἈΒΟΘΏΒΟΙ' ὈΓΟΡῸ 

δἀϑίάοθαϊ: ἀαθπὶ βθπδίογθδ ΡΥ ΠΥ] οἱ ἀθἴθηβογθΒ ἀἴχαθ δἀϊαίΐογαβϑ οἰγοαμπηβιβίθθαμϊ, ποὺ 

ΠΟΠ ῬΓΟΟΘΓΌΠῚ 5: Π}}}1|6Ρ ἀ 6] Θοἴτιβ δα ἤσπο σοηβοϑϑαπὶ βΙΟθυΒ, ᾿ἰθηαθ ογθᾶίουιηλ ΓΘ- 

οϑηΐοι ΘΡίβοορογαμῃ ἰατθα., ααὶ ἰδ α Β᾽ ΠΟ Π168., ΒΘ Θῃ 88, οἱ ἀοβηϊοπ65 βαρίθηίοι δα- 

πιοάαπι οΟἸυαΔαθαπὶ οἱ οΠδγθραηὶ ἀϊοιὶ ἰάπὶ ἰαἀ1ο18115 ΘΟΏΒΘ5Β.8: δάθγᾶῃϊ ΡΟΙΙΟΓΘΒ δ 

Ῥγαθοῖραϊ, οὰπη ἍμηΟἷ8. 518 ΠΟῺ Ραιοῖβ, ἴῃ δἀβίριμαιβ ουΐαα8 Ἰοοἶβ, ἈΠ] ἄθοοῦβ ἴῃ οδἂ- 

ἀποατῖϑ, 41} αἰτοῦ βοάθηϊ τη γ6] θυϊδμα δοϊοιθηϊασα σομλῖῖ65., οἱ πλ]506114 4118 ΤΡ ΏΟ 

ΠΌΠΊΟΓΟ ἴαγπια,, ἰᾳπὶ 46 τϑρία δ ]ὰ., ἰὰᾷπὶ 46 8118 ΟΥ̓ θ5 οΟἸ]Θοιἰοῖα. Οπουαπὶ ΟΠἢ- 

πίατα ἰπ πιϑάϊο νϑυθΆ}15 οοηβουϊ αν ραρπᾶ. Ἐξ φαοπίαπι Δαν ΓΒΑ ΡΙΟΓ απ ΠΟΒΙΓΌΓΙΠΙ 00 - 

τΥρμδοὶ, ἃ [18 γοϊπθγαηΐ οθυϊδυηθῃ ΟΡΙΓΙ, αυ8θ τοὶ βίπια] δὲ οοπάθημηδι! ρου ΒΟηἃ ΠΑ 

σογθπβ Ποῖ ροῃεθχ ΟΡ δάβογθπάδπι βου δἰ βιϊοαπι Ῥᾶσθπα Ῥτγαθραγανυθγαϊ, αἱ δα πἰ- 

ταΐγαπι του ταδί ηἷ5. οοπίγα πο5 ἱπαϊρηαίίοπθηι οοπιπονθγθηῖ, μαυά πιο] οβίθ ἰά [8 γγθ 

ποβίον: υἱβι8 δδὲ, 4υΐα 46 ποὺ ργϑθοῖραθ δηΐθ ἃ]1ἃ οοπίγονθγβίδθ οδρὶ τυ] Αἀἰβοθρίδπαὶϊ 

οοπβίδηβ βίπαϊαπι βογαθαῖ. Ουᾶγα ροϑὶ πια]ῖο 5 αἰτηααθ οοχητηοΐοβ ΒΘΡΙΏΟ 68, ἈΠῸΠΙ 

τἀπηιααᾶπι 6χ ΔΡΒαΓἀου απ ΠυΠΙΘΙῸ ἃ ρᾶγίθ οοπίγαγα ἀΘββηΙῸΓ φαρ᾿ἰα] πηι, 8} 1|5400 

Ῥγδθροηίίαν.,, αυρᾷ ποηρθ ἰπ οἷυβ (8001) 5ουὶρι15 ἀϊοθγοίαν βριδιτῦθ ΒΑΝΟΤῸΒ ἃ ΕἸ110 

ἘΧΙΒΤΕΝΤΙΑΜ ΒΑΒΕΚΕ. Εἰ Ζαΐα ἴρ88 ἱΠθο]ορίοἶβ ραϊγυμη βθηίθη } }8 βουιρίατα ϑασπὶ (οἴ πὶ 

ταρραῖαν., ἀἴάαθ ἰᾷ ξαπάαπιθηῖ Ιοοο ροποθαῖ ; πα] Π1ὰπὶ αυΐρρθ., αὐϊούτηααθ οἷα (Υ9ο- 

44... {ἘΠ ΨΉΕΧ ΉΈΕ  πη ἤἶ 4. 444 41 ἀπ σαν 



ὔ“΄σ ἜΜ ἀὐσ  υΆθ.ι  ἀὰὐἀκξΊνσ τὰ υ νὰ Ά ο. 

ΝΗ ΠΤ“ ΤΕ ΤΥ ΡΥ ΎΉΎῬΨ ΨΥ  ὝΞΊἭΩΗΝΝ ὌΝ ἫΝ ἊΣ ἊΝ ὟΝ ὍΝ ὩἊἶἕ ὝΕΣ 

ἜΜ ἸὙἜΝΝ ἂβσο  Ύ Σ-  τν ᾿ 

ΗΙΘΤΟΚΙΔΕ ΠΟΘΜΑΤΙΟΛΔΕ ΠΒΕᾺ 1. 181 
-“Ξ“ ,ὔ ᾿ ς ᾽ὔ Ν Ω Ἢ Ν ΕΣ ἐκον ὄὀχυροῦσϑαι,, καὶ ἀριδήλως ἑδράζεσϑαι" οὐδεμίαν γὰρ ἂν δοϊμκατικὴν ἴδῃ τις 

ἃ , ω ͵ὕἷ ΄ 3 “Ἢ 

πραϊμα]είαν, ὡς Ἰαύτην. δὴ Τὴν Ἰούτῳ ληφθεῖσαν τοσαύταις χρήσεσιν ἐμφανῶς 
» -“ ΗΝ Ἀ ΟἹ , » Γ “ Ἂ 

Δϑεηγοριῶν διδασκαλικῶν ἐνστηρίζεσϑαι" Ἰὸ πᾶν σφίσι Γίγέϊαι τῆς ὁρμῆς, δεῖ 
. Ὁ ἃ - 3 Ἁ ὩΣ ᾽ ΄ὔ ξαι. μὴ κατὰ τοὺς πατέρας ἐρεῖν' ἀλλ᾽ ἃ μᾶλλον αὐτοὶ μὴ εἰρήκασιν εἰρηχκό- 

ς ᾿ δὲ 50 Χ , , Ε τὰν καὶ ἃ μηδαμῶς ἐδομάτισαν δοιατίσαντα᾽ “οὐδεὶς γάρ φασι Ἰούτων δὲ 
9 Σ Α ᾽ὔ 9 "Σ΄2Ἄ ’ »» υἱοῦ ὅπαρξιν παραδέδωκε" καὶ τὸ παρὰ τὴν παράδοσιν αὐτῶν λελεγμένον 

- - » “..2.9 "-..»κ 5) »». βλάσφημον ἡμῖν ἥϊηται καὶ ἀπόβλητον.,, Τῶν οὖν ἐπ᾿ αὐτοῖς ἀντιῤῥήσεων 
ᾳ ο ᾿ , -» καϑὸ. εἱρμὸν ἐπιπλεκομένων, καὶ Τὸ δὲ υἱοῦ Ἰὸ πανσθενὲς ἐκπορεύεσθαι πνεῦ- 

᾿ ᾿ Ἂ ι κα ᾿ λ ᾿ οἷ 2 , μα; ὡς εἰ στερχτὸν ἔχοιεν οὗτοι; προβαλλομένων, 7ὸν λόϊον εὐθὺς ἐπισχόντες 
Σ πῇ ω ᾿ - -» ε"ὔ ΄ ὁμολοζεῖν ὑπισχνοῦντο, τὸ προφανὲς ἅτε Ἰῶν πατρικῶν ῥήσεων μὴ δυνάμενοι 

παρακρούσασθαι. , 
, Ὁ“ ΄οῳ 

ηζ΄. Αὖθις δ᾽ ἦσαν ἐνσϊατικῶς ἀπαϊοῦγίες τὴν ὕπαρξιν ἐπὶ λέξεως εἰ εὖ: 
-“ -“ β Ἂ » ρηται δ υἱοῦ" καὶ μέχρι τούτου στῆναι μὴ συγχωρούμενοι τὸ συνειδὸς οἷα 

ῬῚ θ “ -“ θ ΓΙ ς ἄγῃ ἮΝ “ Χ ᾽, 3 ΄, τῷ χαύαρῳ τῆς θεολοϊίας, ὡσεί 7ινε βέλει χεντούμενοι, καὶ σημασίας οἰκείας 
»Σ“Ψ,. ,ὔ 

“ ἐπὶ ταύτῃ παραδοῦναι κατεναγκάζονται προφέρογϊες οὕτωσι. ““ Ἢ ὑπαρξις Τοῦ 
,.,γ παγαΠίου πνεύμαϊος. ὁμολοουμένη ἐσ][ν ἐκ παϊρός" διὰ Τοῦτο ἡγίκα ἂν αὐτὸ 
9. ἐκ παϊρὸς ἀχούοιμεν ἐκπορεύεσθαι, Τὴν φυσικὴν αὐτοῦ γοοῦμεν ἐκεῖθεν ἔνειν » ϑ μ μ χ 
.ν καὶ ἀΐδιον ὕπαρξιν καὶ Ἰοῦτο δηλοῦν ἀναγγιῤῥήτως Τηνικαῦτα 7ὰὴν ἐκπορεύε- 9 ρρ Ὁ θ ,ὔ ἴδ λ ’ὔ .-- «Ἔ ἃ δ᾽ 2 Χ δ᾽ ΝΣ ἐἱι ΄ 7 σύσ! λέξιν οἰόαμεν και πιστεύομεν". ἡνίκα ἐκ πᾶτρος ὁ υἱοῦ. ἐχπορευξ- 

σθαι διδασκόμεθα, Ἰοῦτο μὲν χαὶ αὖ ἐκ. παῖ ὃς, δ υἱοῦ δὲ οὐ Τὴν ὕπαρ- 3) ἴω μεν βος, 

. ἕξιν, ἀλλὰ Τὴν ἀΐδιον φρονοῦμεν σημαίνειν ἔχφανσιν, χαὶ τὴν ἔκλαμψιν" δεῖ 
᾿ Ὶ 3 32 θ) 9) 32 ἢ θ ε φ"» .Ἶ μἣ ἮΦ ᾿] θῆ. 3 , 3 »» γ)7αρ εἰς ὀρθὴν ἔγγοιαν ἐχλαβέσθαι Τὴν ῥῆσιν καὶ τὸ Ἰῆς ὀρθῆς ἐννοίας οὐκ 

Ε1) βουῖρία Ἰϑροῦῖϊ, ἀορτηδιίοδῃι τϑιῃ ἴοὶ ἀρ ]Ποαυΐϊβ ἀοοι τ ]β, φαοὶ μδηο πιδη δι οοπι- 
ΡΓΟΡαΐδπι οοπηρθγίθε ἢ ργορίογθα. ἰοιἰβ δΔάγθυβαγι! νἱγίθαβ δα ἀδπιοπδί γα ππὶ ἰη αι ]-- 
θαπὶ, ΠοΟ ποη βθοιπάσπι ραίταπι βϑηϊθηϊίαπι ἀϊοὶ, βορὰ ᾿ρβαμη ροιίι5. ἀΐοθνθ χυοά ἢ 
ἈΘη. ἀἸχογυηΐ; οἱ φυδθ ἀορτηδία {111 ποη ἰγσαάαπὶ, Δ Ἶος ΘΟΠΊΡΟΠΐ. « Ναϊηααθ δἰθθδηῖ: 
Ὁ ΒΘΒΊΟ ΠΠΟΓ πα ϑρίγίταπ μά θο ρα οχίβίθπιϊαπι ρὸῦ ΕΠ απ ἰγααίαιι: 4υοα ἀαΐθμῃ ργᾶ6- 
» 16 ΠΙΟγαπι ἰγδα! !οπθπὶ ἀἰοἰ[αι", Ὀ]ΔΒρΠθιηαπι ΔΡ 88 ἰμάϊοανὶ ἃο ΓΘ θοϊοἰαη).» 8564 
Θηἶπὶ ΟΡ Θο[οηΐ5. Παΐϊαβ τοι α! ]οηλὰ8 οχ γα ἶηο ΟὐΠλ]αἰ18, οἱ ΡῈ ἘΠ απὶ ργοσθάθγο 
οτηπηϊροίθηίοπι ϑρίγιαπὶ., αἱ Δαπλ τθροπ., πΟθῖ5. ἀοπιοπβίμαῃ Π)ὰς5 ,» 6 ῆα 1ΠΠ1 5ἰαίϊτα. 
ὉΠ ΓΘηΐ 68 .,. ΘΟΠ θεῖ ἃ ργοπη θαι, ἀυδῃάἀοαυϊάοπι βογὶρίογιαπι ἃ ΡδίγΙΡυΒ ἰοχίαατα 
Θυἱ θη ἀοΠ πᾶγα πο ροϊογαηῖ. 

97. Βαγβαβ ρογεπᾶοίτον ροβι]αθαηξ, παπὶ ἀϊοιῖο ἘΧΙΘΤΕΝΤΙΑ ΡΕᾺ ΒΠΙΌΜ ΤΘΔΡΒ6 δὰ 
᾿ππιοτᾶπι γθρογίδίαγ. Αἴχαθ 'π πος ραγβίβίθγθ ἃ ΡΓΟρεῖα οοπβοϊθηϊα ποῖ Ρ ΘΓ ηΪββὶ ,ὺ 
ΡΓορίθε ἱμϑοϊορίδθ θυ! θηϊδη), ἴθ] 8 ὙΘ]αι οοπῆχὶ, βθηβαβ βαοβ οἷγροα ἰά ΘΧρο-- 
ΠΘΡΘ ΟΟΔΟΙΪ,. 5[0 αἰβρϑηῖΐ, « ϑρίγἰτὰβ βᾶποῖΐ οχίβιθηϊα βίηβ ἀυθίο δχ Ῥαῖγθ δοῖ. Ῥγο- 
» Ῥίθγθα οὰπλ Θὰπιὶ ὁχ Ραίγ δυάίπηα5 ῥγοοθάργθ, παίυγα! θη Ἰη16]Π1 6] πλὺβ ἰρϑαπ 1Π1πὸ 
» ᾿ΒΘΠΙΡ] ΘΓ πᾶ] 08 ΠΆΡΘΓῈ οἰ βιθηςίδπι : αἰχαθ ἰᾷ οἰΐγα οομ γογδυβίδμ ΒΙΘΉΪΠΟΔΓΙ ἃ γο- 
» ΟΔΡ]Ο ΡΒΟΘΕΒΕΒΕ, βοἰτη.8 οἱ ογθάϊτησβ, (χη. δαΐοπι οχ Ραΐρο Ὀ6Ρ ΕἸΠ πη ργοοθάογθ 
» ἀοσοηλαῦ,, ἴπηο ἃ ἀἰοἴΟΠ6 ἘΧ ΡΑΤΕΕ ΡΕΝ ΒΠῚῸΜ ν Ὠη Θχ βιθηϊη, βοὰ ΒΘΙΏΡΙ [ΘΓ Δ ΠῚ 
» Βρίγἰ 85: πη [6ϑἰδ ΟΠ θπὶ οἱ βρη ουθηη αθηοίαγι ἰηι8}]1ρ πιὰ. Ορονίθι βηΐπὶ τθοῖο 
» ΒΘηΒ5. γΟΘΔΒῺ] ΠῚ ΔΟΟΙΡΘΡΟ; οἱ αυϊάθπι γθοὶαβ ΒΒ ηΙΠοαϊ αβ8. ὨᾺ]] 5. 4] 5 οί. Οὐἱ δαΐθηι 

(04, [. 68. . 



“ οορά. οὖν. 
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, ἄλλως ἔχον ἐστίν οἱ δὲ τὴν ὕπαρξιν λέγοντες δὲ υἱοῦ, δότωσαν ἐπὶ λέ- 

ἕξεως, καὶ πάνθ᾽ ὅσα διηγορευχκότες εἰσὶν ἐφ᾽ οἷς ἐϊεϊράφεισαν, τῆς εὐϑύ- 
2 ᾿Ὶ , μ᾿ ᾿ ,ὔ 3 ρ ᾿, Ν Ν ΕῚ “ 

τητος οὐκ ἐξίστανται" τοῦτο γὰρ βάθρον ἀληδϑῶς καὶ κρηπὶς, καὶ εἰ τοῖς 
ῃ ᾽ὔ 5 ΄ ν] "ἢ Ἰὰ Ἕ 1.4. 3 “Ὁ δὴ 3 ΄ 7ὸ “1 “,“αΝκῃἍ»"ἉτΞ 4, -“ 

παϊράσιν εἰρημένον ἐσὶ, Ἰὰ ἐπὶ αὐτῷ δὴ ὠχονομημένα, ἰὸ σϊεῤῥὸν αὐχοῦσι 

3 

3» 

359 

3») 

., καὶ πάΠιον' εἰ δ᾽ οὔ, θεμελίων ἀπὶ αὐτῶν ἀγατέτραπται. ,, Ἐΐς ταῦτα λη- 

γει τὰ τῶν ἀντιϑέσεων αὐτοῖς ἰσχυρὰ, καὶ κυρωδϑῆναι πᾶσιν ἐγκελευόμενα. 

ιγ΄. Σχοσητέον λοιπὸν ἃ καὶ ἡμεῖς τούτοις ἀντιβαίνοντες ἀντείπομέν τε 

καὶ ἀντιλέγομεν, δυνάμεως ὡς ἕκαστος εὐπορεῖ. Καλώς ἔχειν ἡμῖν συγομο- 

λογεῖται τὸ τὴν τοῦ παναγίου πνεύματος ὕπαρξιν ἐκ «πατρὸς εἶναι φρονεῖν, 

καὶ κηρύττειν, καὶ μηδὲν ἄλλο ἢ τοῦτ᾽ αὐτὸ τὴν ἐχισορεύεται λέξιν ἐπὶ αὐ- 

τοῦ παριστάνειν, ἡγίκα ἂν μόνῳ τε προσαρμόττοϊϊο αὕτη" καὶ ἡνίκα ἂν αὖ- 

θις τὸ δὲ υἱοῦ ἔχη συνεκφωνούμενον' καὶ οὐκ ἔστιν ὃς μὴ τοῦϑ᾽ οὕτω σρεσ- 

βεύων, τῇ ὀρϑῇ μοίρᾳ τῶν πιστεύοντων ἐγχριϑείη ποτέ' τὸ δ᾽ ἐσὶ τοῦ υἱοῦ 

ἡγίκα ἂν δ αὐτοῦ τὸ παναλκὲς καταγΙέλλοιτο πνεῦμα, σὴν αὐτὴν λέξιν κει- 

μένην ἕτερόν τι φάσχειν σημαίνειν, παρὰ τὴν αὐτοῦ φυσιχὴν καὶ ἀΐδιον ὕπαρ- 

ἕξιν, οὔμενουν ἂν ἡμεῖς φαίημεν πώποϊε" καὶ 7| καινὸν Ἰοῦτο, φασί; καὶ μέν- 

τοῖγε σαφῶς ἡμῖν ἐνωπίοις εἰρήκασιν' τί καινὸν ὁμωνυμοῦσθαι τὴν ἐχπόρευσιν 

ἐπὶ τοῦ πνεύμαϊος ἐκδιδάσκεις; ἤδη Γὰρ πρὸς αὐτοὺς ὡς εἰς ὁμαιχμίαν παρ- 

ατάξεως μίαν τοὺς λόγους χαὶ αὖ ἀπευϑύγομεν' καὶ οὐ λογίζῃ καινὸν, δια- 

φόρους αὐτῇ σημασίας οἴκοθεν ἐπιπλάτ]ειν, καὶ οὐ ξένον ἡ}: τοῖς θεοειδέσι 

διδασκάλοις ἀπεναντίας φϑεγγόμενος φαίνῃ" καὶ οὐ φωνῶν νομίζεις νεοφανῆ ; 

τίς αὐτῶν ἐπὶ τῇ ἐχπορεύσει διαστολὰς ἐδογμάτισε;: τίς ἄλλως ἐν τῇ ἐκ πα- 

» Οχἰβιοπιϊαια ἀϊοαμὶ ρον ΡΠίατα,, ἀοιποπβίγθηϊ 14 δὰ 1 θγαπὶ ἀϊοΐαπι : αυοα 5] ἔδοθ- 

» τίηϊ, ααϊοχαϊ Πδοϊθηιβ ἀϊχογαπὶ δὰϊ βουρβογαηὶ, ἃ ψϑγιαῖθ ποὴ ἀρθγγαθῖ:. Ηοὸ 

» Θηΐπι δϑὶ γϑύθρὰ Γππἀαπιθηΐαπι ἃ Ἀ8βἰ8. Ουοά 5 [ἴα ἴογίβ Ἰοοαϊὶ βἰηϊ ραῖγθβ, φιὰθ 

» Θχίηαο ἀδάποία γαϊοοϊπαπᾶο ἔπθγαηὶ, δι} ]}Π1Παἴ6 ΓΓαθηϊαν δὸ Πγιηϊΐαϊ : βοοὰβ, ἔὰπ- 

» ἀαγηθηιβ ᾿ρϑὶ8 Ἰαθογδηΐ.» Ηδοίθημβ γδ] αΐογα ἃ} 1ρβὶ8 οβίβοῖϊα, ἀυᾶθ 80 οπμηῖθυβ 

Β8ΠΟΙΡῚ νο]θραηΐ. 
98. ϑυρογοβϑῖ παπο νἱἀθηαπι, ἀυΔ8 ΠΟ Χυοα6 ΡΓῸ 5815 Ζαΐβαιο ὙἱγῚ 5 ΟΟΠΓΓᾶ 

ἀϊοατηυβ ἃο ΓΟΒροπἀθαπημβ. ΒΘΠ6 6888 ΠΟΒ ΘΟΠβίθΙΩῸΡ βαποίΐ ϑρ᾽Γ[5 οχἰβιθηιϊδπι οχ Ρᾶ- 

ἴΓ6 σΘΏΒΘΓΘ 80 ρΓΔΘαἸοαγΘ., πἰ έ]4ὰ6 Δ] 1 ἃ ὙΟοαθ]0 ΡΕΟΘΕΡΕΒῈ 5: αἰ Ποαγὶ,, ἀα πα ΠΟῸ 

απὶ β6ηβαϊ ΘΟΠΡΤαΔΙ. Οστηχαθ ἰΐθπιὶ ἀἰοιοηἱ ῬΕκ ἐπαῦμ ἰυ ποία ῬΓΟΠαΠΟΙΘΙ αΓ, ΠΘΠΊΟ 

11ὰ ἀρδηβ, γϑοῖθ ογθάθηϊαπι ραγ πο ΔοοΘηβοθίίαν. ΙΔπὶ γθγο δά ΕἸ]ΠΙαπὶ χαρά αἰιἰποῖ,. 

οὐΠ Ρ6Ρ Θαμα ΟΠΊΠΙρΟΐΘη5. ΒΡ ΓΙ ΓᾺ8 ῬΕΟΘΈΡΕΒΕ ργαρἀϊοδίαν,, ἰάθπιη Ὑοοαθα] πὶ 4] 1ὰπὶ 

ΒΘγοῦθ δἰ σηϊβοαίαπι., ργᾶθίθ. παίαγα τι ϑρί γί [5 βοιαρί θυ πδιηααθ οχἰβι θη πὶ, ΠΟΒ 

«αυΐάοπι παιηαδηι ἀϊοθπιαβ. Οὐἱᾷ γερὸ πονΐ Ποὺ δϑὶ,, δἰπηϊ 111} Ἐπ χυϊάθπι 1 οοτᾶπι 

πΠΟΡ᾿5. ἀϊχογαπὶ. ἘΠ ἴα, ᾿παυδηλ 6ρῸ., Οαῦ πΟΥΪΘΡ ἀοοθ8, 1ῃ ϑριγι τα ΡΒΟΘΕΒΒΙΟΝΕΜ μο- 

ΤπΟΠΥ ΓΔ 1 6888 ὙΟΟΔΡΌ] θη ἴάπι δηΐπι οοπίγα 1108 ἰαπηχαδπι ΠΟΘ ἀογαῖα ἃοῖ8 γουθᾶ αἱ- 

τἰρίπηαβ. ΝΌΠ ραϊαθ ποναπι ἰ6 [ἌΘΟΓ6 οαΠὶ ἀν 8058 δἰάθπι γοοᾶθυ]0 βΙσῃϊΠοδίυβ πηΓΙΘ 

Ργορτῖο δάβηρὶβ ὃ Νοππθ, ἱπαυᾶπι, ρογορυίηαπι ἰᾷ 68. ἢ (δγίθ αἰνὶ5 πρδρ β: 18. 16 σοπιτ 

ἀγατία Ἰοααΐϊ ἀρραγοῖ. Νβάιθ ἴὰ οοπβί ἀθΡὰ8. νοσιπὶ που ἴθι ὃ Ουΐβ ραίγαπι ἱπ ΡΓῸ- 

σθϑβίομθ ἀἰβιϊ ποι ομθ8 ἀοριηαιχαν!!  Οὐἦ8 8} 116 Ὁ ἴῃ ἀϊοϊϊομθ ἘΧ ῬΑΤᾺΕ γοσάΡα πὶ ΡΒΟ- 
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«ρὸς ἐκφωνήσει ταύτην νοεῖσθαι, κἀν τῇ δὲ υἱοῦ ἑτέρως ἐΣΜΑΘΓΙδ. καὶ τὸ 

δὴ παράδοξον, ἐφ᾽ οὕτω μιᾷ ῥήσεως βραχυϊάτῃ ὑφῇ ἐκ παϊρὸς δὶ υἱοῦ, ἔνθα 

καὶ εἰ τῶν ὁμωγνυμουμένων τὰ τῆς λέξεως ἦν' ὑποτεϑήτω καὶ γάρ' οὐκ ἂν 

δυσὶν ὀνόμασι τούτοις ἐπιπλακέντα καϑ' ἑτερότητας ἐννοιῶν, εἰάθη τὸ τοιοῦ- 

φον τοῖς θείοις ἑρμηνεῦσιν ἀδιασάφηϊἼον" αἰνίγμασι Γὰρ ἂν ἦν ἐοικός" Ἰὸ ὑψη- 

λὸν αὐτῶν αἱ χρήσεις αὐχοῦσι καὶ δυσθεώρητον πράϊμασιν ἀληθῶς, ἔστιν οὗ 

καὶ νοήμασι, καὶ ἀμφοτέροις παρὰ τὰ ἐν οἷς, ἢ ὑπὲρ ὧν ὁ λόγος ἐστί τρο- 

παῖς δὲ χαὶ ὁμωνυμίαις Ἰηλίκων λέξεων οὐδαμώς" οὐχ ἁπλῶς οὗτοι καὶ ἀδια- 

στόλως διάφορον τρόπον, καὶ ἀλλαχοῦ πάλιν τρόπον ἄλλον ὑπάρξεως τὴν 

ἐχαόρευσιν ἡρμηνεύκασιν' οὐκ αὐτὸς σφίσιν ἀντινομοϑετῶν, ἔστιν οὗ μὴ τὴν 

ὕπαρξιν παριστάνειν. ἡνίκα ἂν δὲ υἱοῦ δογματίζοιτο: καὶ τοῖς διὰ Γλώττης 

λόγοις ἐμόρφωσας. καὶ γραφαῖς ἐπεκύρωσας, χαὶ τοῦτο παραδιδοὺς εἰς ὁρ- 

θὴν ἔννοιαν ἄϊειν Τὴν ῥῆσιν ἐπέκρινας ; οὐ σόν ἐσῖι ὸ ἀπαϊϊεῖν, 7ίς Τῶν ἁΓίων 

ἔφη; τίς τῶν «πατέρων διηγορεύκει; καὶ ὁ μὴ πᾶν αὐτῷ λελεγμένον κατὰ 

τὰς σφῶν παραδόσεις δειχνύων, βλάσφημος καὶ ἀπόβλητος" κρίναι οὖν ἐν- 

ταῦθα καϊὰ Ἰὴν ἐκ Ἰοῦ συγειδότος σοι Ἱραγουμένην διάϊνωσιν, μὴ ἐξ ὧν ἄδειά 

σοι λέγειν, εἴ τι καὶ βούλοιο, πολλοῖς εἰς τοῦτο τρόωοις ϑαῤῥῶν. 

υθ΄. Τίς τὴ ὁ τὴν ἀπόφασιν, ἣν ἀπεφήνω καϑ᾿ ἑαυτοῦ ἐσισαώμενος, 

ὁ τὴν ἐχαόρευσιν εἰς ὕπαρξιν κατὰ Ἰοὺς εἰπόγίας, «αἹέρες δὲ οὗτοι, μόνως 

ὁμολογῶν καὶ κηρύττων; ἢ ὁ ἔστιν οὗ μὴ εἰς ὕπαρξιν ἐγνγοεῖσϑαι τούτοις 

ΘΕ5810 ἱπίθ]6χίς, οἱ 'π ἀϊοϊΐομθ ρεκ σπιῦμ 8]16Γ [Πϑο]ορίοα ἸΟαθη5 ἄοοσαϊὶ ἢ φυοά-- 

486 ρατγαδοχὶ ἰπβίδν δϑὲ ἴῃ ὑπὸ γον ββίπηο ἀἸ ΠΟ ἰοχῖα ἘΧ ΡΑΤΆΕ ΡΕΒ ἘΠΙΌΝΜ, ΘἰἸα Πη51 

νΟ Δ] πὶ ῬΕΟΘΕΒΒΙΟ 46 ΠΟΠΊΟΠΥΙΠΟΓ ΠῚ ΠΌΠΊΘΡΟ 6886 ρΓΔΘΒαπηδία. ΝΌΠ ΘηΪΠπῚ 5] ἀυο- 

Βὰβ Ηἰβ ποιηϊμίθυαβ δαϊαποία γὸχ θϑβοῖ οὰπὶ βἰρηϊβοαίαβ αἀἰνθγϑίίαιθ, 14 ἱπθχρ]οαῖαπι 

βἰνίββθηι ἀϊνὶ ἱπίθγργοίεβ : αυΐρρο δθηϊριμδιθυβ 14 βἰπαῖ]8 ἔογθι. Νγβίθγι απ 6580 88-- 

Ὀ]Ϊπιθ., ραΐγαμι υϑῦρθα οβίοπδυηϊ, οἴ ἅθργθ ΘΟ ΓΘ ΒΘ Π81 0118 τὰ οἱ ἱπιο!]θοῖα, ᾿πάπη0 οἵ 

αἰτοαὰθ, οἱ βιργα οἴπποπι αἱ ἢΠθγὶ ροϊθϑὶ βθυηοπθπι: 584. ΟΡ ἱγΌροβ δίαθ ποιμοην- 

τηΐαβ ἰδ] απὰ Ὑ δ ]ΟΓ μα πυβάσδηη. Νοαυδαυᾶπι ραΐγ8 βἰ παρ! οἰ τον οἱ ἱπα᾽βιίποιθ αἱ - 

ψογβαπι τηοᾶππι, οἱ 41}10] Γαγβαβ αἰϊαπη τηοᾶαπι Θχἰϑίθηϊὰθ 6588 ὈΓΟΟθββίοηθηι ἸΠ1ΘΓ-- 

Ρτγοίδιὶ βυηῖ. Νόππθ ἴὰ ἰρδὶβ σοπίγαγία ἄοοθθ, αυΐ Θχἰβί θη δηλ 515] ΠΟΑΓῚ ΠΘΡᾺΒ, ΟΠ 

βἃ ΡΕΚ ῬΠαΌΝ 6856 Δἀβίγπγαίαν ὃ Πὰπὰ ΓΘπὶ γΕΓΡΙ5 Πἰπριιδθ ογθᾶβ, ἀππη ΒΟΥ] ρ15 οοπβν-- 

πιᾶ8, δίααθ δα γϑοϊαπι βθηϑαπὶ ἀἰοιοπ6πὶ [6 ἰΓμθ γα ἰυἀ!οαβ ἢ ΝΟΠΠΘ ἴαιιπι οδὲ Ἰπαυϊ- 

τογ6 4υ͵β βαποίογαπι ἰ4 ἀἰχοῦῖ ἢ αυΐβ ΘΠ ΡΓανγῖς ἢ ϑ8η6 ἄστα αυοά ἱπάϊοίαπι Ρ]8Π6 1]- 

115 οδὲ, 1ἃ ἴὰ ἀπαϊοσατα Π]Πογαπι ἰγδΠἸΟηἾ 5 οβίθπ θα πΙ[6 15. Ῥ]ΑΒΡ θη 8 65 ἃ0 Γ6- 

πΠοϊεπάα5. [υάῖοα ἰρίταν βϑουπάσμῃι οοπβοϊθηϊίδθ ἴὰᾶθ ρϑγβϑρίοαδπι αἰαρ τὶ πὶ; ΠΟῚ ἃ1- 

ἴαπὶ 6χ ἰδ. ᾿ΠΡορίαϊθ αυϊοαυϊά γο] 6.15. ἀϊοαπάϊ, πηι] {2118 ΓΓΟΡῚ8. 16 Ἰδοίθβ. 

99. Ουἱβ (ἱπαυϊὶ 116) χαρά ρτοίυ]ϑι1 οἰαίαπι 5:01 νἱπάϊοαν ἢ Οαἷβ᾽ Ργοοθββίο- 

Ὡ6πὶ ΠἾΠῚ] Δ]10ἃ 6556. αυᾶπι Θχἰβίθηι πὶ, βθουηάμπι σογίθ ραΐγαθ, σοηβίθίαν οἱ ργδο- 

ἀϊοάϊ ὃ Νοπηθ ΔΙ πααυδαθδτη ᾿η16]Πρϑημάδπι 6586. Θχἰβίθη πὶ 6 ΟΟΠΓΓΆΓΙΟ ρογβρὶ- 

1) γάγθα πᾶθα {ἰθαδηάα νἱάἀθηΐυν δάνθιβουΐο σοβροπάθηι ; ἤίψαθ βᾶθρ6 Δη) ριιαβ Πἰο ἀἰδίορσὰβ, ἀσηι 
δἰ! Ρθυβοπᾶθ ἰδῃηαυδπὶ Γοοἀογᾶϊα 8οῖ6 (αἵ Ρ. Ῥγδθοθάθηϊα ἀἰοἰ τα) ἸΟφαθηΐε5 υἱχ αἰβυϊησαυηϊαν ; ΡΓΑΘίου 
δρίογαβ ΒΟΥ ρου ΙΒ ποὴ Ορϊμιΐ ΟὈΒΟΙ ἰαῖ65., 46 ᾿πΊθΓΡΓΘΙΪ, Ρᾶθη6 δά ἱπηραϊοπιϊαπὶ., ογασθη ἢραηϊ. 

β 

εοἁ. {, 64. Ρ. 
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, εἰ , ψ. ΝᾺ -“᾿ 

ἀπεναντίας διδάσκων ἀναφανδόν; οἶδα ὡς οὐχ ἕλοιο ἂν τοῖς οἰκείοις σαυτὸν 
» - ε Υ «ὦ ἢ Ν Ν ᾿ς ς »“»Ἥ ς ς " 

φανερωσαι στέροις ἁλισκόμενον" ἀλλα σε καὶ μὴ βουλόμενον ἁλώναι ἡ ἀλή- 
“ “ 2 Ν Ἁ “. , 

ϑεία φανεροῖ" ἡμεῖς 1) δέ σου καὶ τὰς ἀϊδίους ἐκφάνσεις καὶ τὰς ἐχλάμψεις 
΄ ΄ ,ὔ 

δεχόμεθα, οὐχ ὡς ἐσινενοημέναι σοι καϑεστήχασιν εἰς ταύτας ὁτὲ σὴν ἐκαό- 
ΔΑ Ν δῷ “ Ἱ. να 

ρευσιν μεϑιστῶντι, καὶ τηνικαῦτα ϑεσμοθετοῦνἼι, σημασίας ἄλλης εἶναι “α- 
,᾿ “ ᾿] ,ὔ - 

ρὰ τὴν ὕπαρξιν, ἀλλ᾽ ὡς οἱ θεοφόροι παραδεδώκασι" ἐκπόρευσιν οὗτοι διαῤ- 
,ὔ 9 ΕΣ ’ »“" Ὶ “ 

ῥήδην ἔφησαν ἐκ παϊρός" καὶ ἡμεῖς σεβόμεθα ἐκωόρευσιν ἐκ “σαΐρὸς δι’ υἱοῦ: 
Ἃ --" ’ὔ » "“ωὌἜ΄ ο 

καὶ οὐ διαφερόμεθα' εἰς ἑνιαῖον τὶ καὶ ἁπλοῦν τὸ εἰλικρινὲς αὐτῆς ἐξ} - 

σαντο, καὶ τοῦτο στέργομεν καὶ οὐχ, ἕτερον ἔκφανσιν αὖ οὗτοι τεθεολογή- 
κἐ Ν 4 Ἑ ’ὔ 9 Ν 9 Ψ', 

χασιν ἐκ πατρὸς, ἔκπεμψιν προσέτι, πρόχυσιν, ἔκλαμψιν, καὶ ἀνάβλυσιν, 
᾿ ᾿ Ψ » ᾿ 

χαὶ οὐκ ἀντιτείνομεν, οὔτε μὴν ἐντεῦϑεν ἑτέρας δεχτικὴν ἐννοίας εἶναι τὴν ἐκ- 
΄ ΕῚ , ᾿ 5 Ἅ “ “ » ἢ ἅψῃ. . ε “Ὁ ΄ 

πόρευσιν ἐπιπλάττομεν' ἀλλ᾽ ὅτι τὲρ αὕτη ἐκ τοῦ πατρὸς, ὡς τοῖς ϑεοφό- 
᾿ »“»“ -“᾽ 

ροις διήρθρωται, κἀκεῖνα καταλλήλως διομολοΙεῖσθαι πρεσβεύομεν' τὰ αὐτὰ 
, ὃ 7, δὲ ε»" κ δ , 2 , 93 2 2 

σφίσι διηγορεύεται δὲ υἱοῦ, καὶ δεόντως ἐνστερνιζόμενοι, οὐμενουν εἰς ἀλ- 
΄ νὰ Ὁ “Δ ᾽ ΦΨ ε ΘΟ. λ ᾿Ὶ ΄ ὔ 

λοιώσεις ἐντεῦϑεν ἢ προσλήψεις τοῦ ἁπλοῦ καὶ ἀμεταπτώτου σημαινομένου 
ως , ε" ᾽ , 2 ᾿ ΄ ς. “ ς- ,γγ3ε} Ἢ 

τῆς ῥησϑείσης ῥήσεως ἀσαγόμεϑα ἀλλὰ ταύτην τε κάκειγα ὡς ἐῤῥέϑη καὶ 

διευλυτώϑη τοῖς τῶν ϑείων ἐχφάντορσι καταγγέλλομεν᾽ τῷ Χρυσοῤῥήμονι 
θ »-»"Ὕ» ᾿ Ν᾿ ἰδέ 3, ἰο κω θ »Ἥ (θ ᾿ 5 -“ Ν 9 ΄ θ 

εοπρεπῶς εἰς τὸ εἰδέναι τὰ τοῦ θεοῦ βάθη, τὸ ἐκ τοῦ πατρὸς ἐχπορεύεσθαι 
. ᾿, δ , , . 3 9 , Ἔ ᾿ “ΑΔ 

τὸν παράκλητον διηυχρινηκότι πειϑόμεσϑα, καὶ οὐκ ἀντιβαίνομεν' καὶ ποῦ ἂν 

εὑρεῖν ἐν τούτοις ἔχῃ τις ὁπωσοῦν, ὡς τάδε δηλοῦν ἡ λέξις βούλεται, καὶ 
3 ΙΝ Χ 4 ς εἰ Ἂ,. ε ᾿ , δι. ’ὔ Κῳ Ε. οὐχὶ τὴν ὕπαρξιν, ὡς αὐτὸς ὑπάρχεις διοριζόμενος ; ἢ ὅλως τί τοιοῦτον ἐν- 

νοήσασϑαι ἀπαυϑαδειάσαιτο; μενοῦν γε καὶ μάλιστα τῆς τοῦ μεγάλου δια- 

οαθ ἄοοοϑ ὃ Ἑαυϊάθηιν βοῖο 0116 ἴθ ργΟρΥΙ 5. νἱἀθγὶ 4118 σᾶρίαμῃ ; ὙΘΓῸ ΠῚ ΘΠΙΠΊΨΘΓΟ [6 

ποϊθηΐθμη αυοααθ οἂρὶ, νϑυϊϊαβ οοηνίποοῖ. Αἰχαὶ π05, ἱπααᾶπι, ἰχᾶ85 θα 6 ΒΘΙΏρ]- 

ἴοῦπᾶβ πηδηϊ βίαι οπθβ οἱ βρίθποροθ Δι μη  {ἰπηὰ8., πῸπ ἰάπΊθη ἀαοιηοάο ἃ {6 1π|6}]1-- 

βαπίαν, ἄππι ἴῃ Πμᾶ5. ῬΓΟΟΘΒΒΙ ΘΠ ΟΟΠΙΠλαἴὰ8, δ [0 βία! 8. 8] πὶ 6586 βρη Ποδία τα 

40δπι Θχἰβίθηἶδθ ; Β6 Π058 ργουΐ ἵμθορποῦὶ ραΐγοϑ ἰγδαϊάθγαηΐ [θη θπλι8. ῬΓΟΟΘΘΒΒΙΟΏΘΠ 

ἰ511 αἴχθγαπὶ οχ Ῥαΐγο ; δ ΠπΟ8 γΘΠΘΓΆΠΊΙΓ ΡΓΟΟΘΒΒΙΟΠΘΙ 6Χχ Ραίγθ Ῥ6. ΕἸ] .ΠῚ : ΠΟΘ 

ἸΔοῖγοο ἀἰβογθβρᾶπιιβ. ρϑὶ ἴπ ἀπὰπι αυϊα οἱ βἰπιρίθχ, ταὶ νϑυϊἰαΐθτη γθάθρογαπι ; οἵ 

μος 4υοάαθ πο8 σομμρ  θο πιὰ, ποαπᾶχαᾶπι ἃ]. ΝΠ αβιαιοηθπι μἱ ἰμθο]ορίοθ ἀ]- 

χϑγαπί οχ Ρδίγθ, δἰ ββί μὰ ᾿ΠΒΌ ΘΙ, ΡΓΟΪαβίοηθπλ, Βρ θη ἄόγθηι, θΠ ανίαπι; ΠΟῸΒ δὰ- 

ἴομη μαυα δἀνθγβαπιαῦ., ΠΘαῸΘ ἰΔοῖγοο Αἰ του α5. γα! !]Οἢἷ8 ραϊ!θπίθπι 6886. ῬΓΟΟΘΒΒΙΟΠΘΠι 

οομβηρίπιαβ ; 4υο0α 6 οχ Ραΐγθ θαΐ, αἱ [πϑορμογί δχρίαπᾶγαηΐ,, οοπῆϊθυὶ πῸ5 οοη- 

Β0π6 δΔαβγπηατηαβ. Πἰθπὶ ραΐγοα ἀϊοαπί ρϑν ΕἸ απι; ἰάψαθ αἱ ρὰΡ δϑί δηΊΡ]ΘΟΙΠΊῸΓ ; 

πο ἰδοῖτοο ἰᾶπηθῃ ἴῃ ρΓαθδαμηρίϊοδαβ ἀϊνογβι [68 βαρ] Ίσθπι δἱ ἱπηπηα Δ Ὀ}]6 πὶ αἴθ νο- 

ἙΆΡΪ: 5ἰρηϊβοαιϊϊομθπι ἃ ποίπηαβ, 564 ἰὰπὶ ποὺ ἰὰπὶ 411ἃ ργουὺΐ αἰχογαπὶ οἱ ΘΧρΙἃ- 

πᾶνογαπ αἰ γ ΠΆΓΙ πὰ ΤΟΙ. ἰπίουρυ 88, ἢ08 ἀαοααθ ργαραϊοαπημ8. (ΠΡ νβοβίοπιο αυΐ 

Ἠοὶ ργοΐαπάα βοῖγθ, ργοςθβϑίομθπι 6888 ῬΑγδο 1 ἐχ Ῥαΐγα ταἰτῆοθ Θχροπὶξ, ογθαϊπιαϑ 

οἱ ποη οοπἰγδἀϊοίπηυΒ. Εἰ ἀυοπιοάο ἱπγοηίγθ ἃ] ααΐβ ἰπ που ἰθχία ροίουϊ, ααρά Θὰ 

4086 ἀἰοῖδ, 5 βῃ  βοᾶγ νοσ θυ] πὶ γ6 111, οἱ ποὴ Ροϊΐυ5. δχἰ βίη πὶ, αἱ τὰ ἀἰβίθγηϊ-- 

2) Ἀυγϑὰβ δυοίου Ὠοβίου Ἰοφαὶ νἱἀοῖυν, ΕΠ ἸΏΟχ Δάγουβϑυ 5. Υἱοίβϑίπι. Οὐδ απ 6 ΘΥΔΘΟΌΠῚ ΘοοΙ βΘΏΔηΣ 

το ]οβῖθ Π0Ὼ [ογαῖ ὃ 
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γοίος ἐξηρτημένος, παρὰ. τοῦτο τὸ ὑπερτελὲς εἰδέναι πγιῦμα Ἰὰ τοῦ θεοῦ βά- 

3 ἐρεῖ ̓  παρόσον τῆς αὐξοῦ πατρικῆς ἐστὶν οὐσίας ἐχπόρευμα ἐγυπόστατον 

καὶ παρ αὐτῆς λαμβάνει, καὶ τὴν φυσιχὴν αὐχεῖ καὶ οὐσιώδη ὀγτότητα᾽ καὶ 

τοὔτου: δὴ ὠὡμολο[ημένου, καὶ τὸ εἰδέναι καὶ ἐχφαίνέσθαι χαὶ λα ΜΈΝ τὸ 

προσφυὲς πλουτοῦσι καὶ εὐπαράδεκτον' ἄλλως τε καὶ εἴ σοι μὴ ἐπ᾽ ἀναιρέσει 

τῆς: ὑπερφυοῦς καὶ ἀκαταλήστου ὑπάρξεως ἡ μετασορϑμευομένη σοι κατὰ 

λέξιν ἀΐδιος ἔκφανσις ὑπετίϑετο, χαὶ οὕτως ἄν σοι καλῶς τὸ τῆς ἐχπορεύ- 
᾿ 

σεως ἐτηρεῖτο ἰδιοσήμαντον, εἴτερ μὴ ὡς ἐν παρέργῳ κἀκεῖνο διέρχῃ, καὶ 
- “"᾿ ᾿ σ “ 

μὴ τῶν τυχόντων ὁ εἰρηκώς σοι λογίζεται" τὸ δὲ τῆς ἐκφάνσεως, ἵν οὕτως 
-“ ᾿Ὶ ᾿Ὶ 

εἴπω ἢ τῆς πρὸς ἄλληλα σχέσεως διάφορον, διαφόρους καὶ τὰς κλήσεις πε- 

“«ποίηκεν᾽ οὐ γὰρ ἂν τερατολογήσῃς κἀνταῦδα εἰς παράστασιν τῆς οὐσιώδους 
“ὦ »-»" , 

ὑπάρξεως εἰλῆφϑαι τῷ ϑεολογηκότι τὴν ἔκφανσιν. 
͵7 3᾽ “Ὁ δὲ δ᾽ 3 Ν ᾿ “ ς ,ὔ φ "᾿ θ 

ο΄. ἘΪ σοι γοῦν μηδὲν νομίζοιτο ἀπεικὸς τὴν τῆς ἐχπορεύσεως ὁτὲ μεθι- 
᾿ Π “ ὃ Α ΄ ᾿Ἶ . -“ ,ὔ 2 δὴ 

στάνειν εἰς ἕτερον διασαφησιν, μετάλλαττε χαὶ τὴν τῆς γεννήσεως, ἐπειδὴ 

δύο ῥήσεις αὗται δυοῖν ἐπὶ Ἰοῖνδε προσώποιν, υἱοῦ δηλονότι καὶ πγεύμαϊος, 
» ,, 

τοῖς ϑεολογικωτάτοις διδασκάλοις ἀπεκληρώϑησαν εἰς φανέρωσιν, χαϑόσον 
2 Ν Χ “ 3 Δᾳ 2 Ἀ δ ΄ χὰ ᾿Ν ς ἰδ , 
ἐστὶ χωρητὸν τῆς ἀμφοῖν ἐκ πατρὸς διαφερούσης ὑπάρξεως, καὶ ὡς ἰδιά- 

ζοντα ταύτης τρόπον ἡ Γέγνησις ὡρισμένως παρίστησιν ἐπὶ τοῦ υἱοῦ, καὶ οὐκ 

εἰς ἄλλδ τι παρὰ τοῦτο μεταληφϑείη ποτέ τὸν αὐτὸν δὴ λόγον κἀσὶ τοῦ 
,ὔ ε 9 , ἰδ ’ ΕῚ δ ε ΄ὕ 2 δ ὃ , ς 

πνεύματος ἡ ἐχπόρευσις ἰδιοτροπίαν οὐσιώδους ὑπάρξεως ἐχδιδάσχουσα, οὐκ 

ἔστι ὅπη ἂν μεταβαίη «Ὡρὸς ἕτερον σημαινόμενον᾽ ἀλλαχοῦ γὰρ οὐχ ἐνταῦ- 

θα τὸ αὐτῆς ἐστὶ κατιδεῖν πολυσήμαντον" σὺ δ᾽ ὡς ταύτῃ διαστολὰς ἐνθαδὶ 
- μ ἕ 

ΠΔ5 ὃ γὙ6] αἷ5 ἀυϊάν!5 οἰ αϑιηοα! οορὶίαγα ἁυαθὈ] ὃ ΠΙΔα 6 τηᾶρηὶ ργαθοίραθ μαΐαβ υἱτὶ 

αυἱϊ τηθηΐθηα βϑουΐαβ ἔποῦῖῖ,, 1460 ρϑυ θοιἰδϑίπυατη ϑρ᾽ ἰϊατλ ργοΐαηδα 1)6ὶ βοῖγα ἀϊοοῖ, 
αυῖα Ῥαΐθγηδθ δἷιβ β ρβίδ [188 ργοοθβϑίο Θδηῃυροβίαϊϊοα οϑὲ, οἱ Δ} θὰ δοοίρίῖ, παίαγᾶ- 
Ἰοπαιιθ Παροῖ ἂὺ βυ βίη 8] 6 πὶ οϑϑθητίαπι. Ουοα 0] 'ἱπ σΟμἔθβδο [ποῦῖϊ, δὲ πηδηϊίε-- 

βΒίαγὶ οἱ δι! βογθ σοῆρτυα βαπὶ, οἱ [0116 δἀῃμιἰαπίαγ. ΑἸΙοααὶ 51 ἃ ἰ6 παπᾶ ον 80- 
Ῥθγπαῖανα]}}5 δὲ ̓ ποουηργ ἢ Θη51}1}}8. ὀχ βίθηιίαθ ϑχο αβίοηθμι, ἰγαϊθι οἷα δα ΠΠΙΘΓΆ πα βοῖη- 
Ρἰζογημὰ πηδη εβίαϊο ροπαῖαν., 80 οἰϊδπι. θθη6 {01 ΘΟμβθυνδ τον Ῥ ΟοΘββίοηΐβ ρΓΟρΓΪ.5 
Β6Π8118 : 81 οογίθ παυα ααδβὶ ρογαποίογϊα 1] ἀαοια οοπβίθγαβ, εἴ δἰ δἷὰβ αἰοί! δὰ- 
οἴοτοιι ((γυβοβίομπηαπι) ἸηΐΘ ΙΓ ΘΤΘΡΆ]68. ΠΉΪΠΪΠῚ8 πυμηογᾶβ. ΜΔηἰ οϑιϊϊοηΐβ δαΐθπι, αἱ 
1ϊὰ ἀἴοαπι, ἀξ πγαϊαδθ το] αἰ οἢ 5. αἱ Πδγθημα., ἀρρα]]ιίοπθθ αυοααθ ἀΐνθγβαβ ἔθοῖτ. ΝῸΠ 
Θηΐπι ἀρδαγάθ ᾿ϑίο ἀἴοθβ, ΟὉ δάβθγθηἀδαπι Βα ρβιηι 8] 6 πὶ οχίβι θη ἰδ πὴ, ροβίϊδπι ε888 ἃ 
1ΠΘο]οδο υἷγὸ πηδηϊ βίο ηθηι. 

100. Αρθ Ὑθῦοὸ 5ὶ ΠΡῚ πομ υἱἀθρὶβ Δρβυγὰθ ἤδοθγο, ἄχτι νοοαθ!] μ ῬπΟΟΈσβι0 δᾶ 
ἃ] 5:5 πἰ Ποαπάτπιπι ἐΓαΠϑ[θυβ ; ἔλ0 ϑ τα Π 6 ἱπηπχιΐθβ υοσαθ}} απο πι6 ΘΕΝΈΚΑΤΙΟ 5ΒΘΠΒΌΠΙ, 
αυοηΐδπι ἄπο ᾶθο Ὑθγθὰ (ΒΘΏΘΓΔΙΪΟ οἵ ργοσθββιο) ἴῃ ἀμδθιι5 ρογβοηΐβ, ΕἸΠΟ νἱἀθ]]οοὶ οἱ 
ϑρίγιῖα, ἃ 5 ΠΊΠῚ115 ΘΟ] ορὶβ Δ: Οἰϊα βιηΐ ΟὉ οβίθπἀθπάδῃ, αυοδά Πογὶ ροίεβί, διθο- 
ΓαΠπὶ οχ Ραίγο ἀϊγουθδηι οχἰ βιθητἰδη: ἃίχαθ αἱ Παΐὰ8 ργορυίαπι πιο πὶ ΘΘΉΘΡΑΙΪΟ Οβίθηάιξ 
ἴῃ ΕἾΠΟ., ΠΘαᾺ6 8110 υτηαυδηη βθηϑιι δἀβαπηθίαν ; θα θη) σαι ΐοηθ οἰΐατη ἴῃ δρίγια ΡΒο- 
ΠΕ5510, ἀαΐὰ ΡΓΟρΓίαπΣ πιοάπηι Βα θβίδηι14}}8 οχ βιθηιίδθ ἔΐοπλ ἀθηοίαι., ποη Πἰοοὶ θαμὰ 
Δ Δ]}πὶ 56 η5Π) ἀθίοΓ ΘΓ : 110] θηΐπὶ, πο ἢος Ἰοοο, ΚΕ ΤΥΤΝ πος ἑορποβοῖ- 

Ἀ 

οοἀ, Γ 6ὅ. ". 
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᾿ »“Ὃ᾿ ἊΨ ᾿ φ«Φ ,ὔ “ 

παρενείρων ἑρμηνειῶν, καπὶ τῇ γεννήσει παρομοίως παρέΓϊγραφε' καὶ εἰ βού- 

ς ΄ τὴ ἤ Ἀ 7 

λει, εὐπορία σοι κἀν ταύτῃ ἐχφάνσεων χαι ἐκλάμψεων, ὡς ἐκφωνουμένων εὖ 
-“ »"Ὕ᾿ λῚ τὸ ᾿ ς “ »“ 

κἀαὶ τοῦ υἱοῦ, πρὸς αὐτὰς ὡσαύτως μετατίϑει τὰ τῆς γεννήσεως ἐφ᾽ ἑτέ- 

, Χ Ὶ “ ψιᾷ κα -“ὦ ᾽ “ ᾿ ΨΨ δ ,ὔ ε 

ρᾳ σαφηνείᾳ σαρὰ τὴν ὕπαρξιν, ἵν᾿ ἡμῖν ἔτι μᾶλλον τὰ τῆς ὁιαγοίας βι- 

΄ ᾿ ἰ «Ὁλ Ἀ »“ .«Ψ ΄ 

ζοτομήσῃς προϑέλυμνα, ὡς ὡδὶ τὰς τῶν φωνῶν τοιαύτας ἀσσαζομένοις, μὴ 

τοῦ τῆς γεννήσεως ἰδιοσημάντου τὸ σύνολον ἐαὶ ἀνατροπῇ; οὕτω κἀσὶ τοῦ 

΄ τ ΨΩ δ , » τ 

πνεύματος" οὔμενουν ἐπ’ ἀναιρέσει τῆς ἰδιοτρόπου φωταυγείας τῆς ἐχπορεύ- 

Ὲ Χ ν “ “νὕ ᾿ “ 

σεως καὶ μὴ τοῦτο σκοπῶν ἔσο τὰ καὶ αὐτὴν, ὅτι σοι πρὸς εἰρημένας φω- 

Ἁ ᾿Α 9 7 [ ὴ ἰγκ ἰρι »νΨ ἣν ὦ ΄. 

γὰς μετενήνεχται, ἀλλ᾽ ὅτι τὰ τῶν πατρικῶν ἐπ αὐτῇ διδαϊμάτων προδήλως 
ἢ ὔ ἢ [ῳ 

᾿ 

ἀνασκεύασται ἐπὶ λέξεων, σφίσι τὸ καταφασχόμενγον ἀποφάσκοντι" καὶ ὡς εἰς 

͵ τν ἱε ᾽, 

οοὰ, {. 66, 4, ἀῤῥαγὲς ἤδη σοι συμπέρασμα τοῦτο, τὸ περισπούδαστον ἐχεῖγο ἀποχασίστα- 
»“»Ἢ , 

ται, τὸ εἰς ὀρϑὴν τὰς τῶν διδασκάλων χρήσεις ἔννοιαν ἐχλαμβάνεσϑαι. 

΄ Ν Ν ᾿Ἶ »Ἥ ν ἢ μ »ἭἪ » 

ρα΄. Ἀλλὰ σὺ μὲν ὑπὸ Ἴςς ἧς ἔχεις ἀδείας Ἰαῦτα μὴ συνορών, ἢ καὶ πα- 

ἢ Ν ἣ Ἵ - 3 , 2 

ρατρέχων ἑκῶν, ὥς τινα τῶν ἀφορήτων ἐγκλημάτων ἐπάγεις τὸ, ἐχπόρευσιν 

ε θ [δ δ ᾿ 4 δι ΝΕ, ε ϑ» ΄ ᾿ς Ἀ 5 [ἢ 

οἱ θεηϊόροι διετράνωσαν δὲ υἱοῦ" καὶ τοῦτο λέγειν ὀφείλομεν, καὶ οὐχ, ὑπαρ- 
Ἵ ᾿ Ν » »“Ἢ 

ξιν" οὐ Γὰρ εὕρηϊαί 7ις οὕτω καϊὰ ῥῆμα θεολοῶν" καὶ ὡς εἰ λελεϊμένον ἐσ]ὶ, 

᾿ , δ , τὰ ε΄ ὦν δέ ᾿, “5 - ΄ 

τὸν φήσαντα δεδειχέναι χρεών ἡμεῖς δὲ σοι χαὶ αὖ μηδαμῶς ἀποδοῦναι λὸ- 
- “ , , » » »“Ἢ 

γους οἷς αἰτιᾷ κατανεύοντι, μόνοις δ᾽ ἡμῖν τὸ τοιοῦτον δεσποτικῶς ἐπιτάτ- 

τοντι, ἀνταποχρινόμεϑα, ὡς κἀπὶ τῇ τῆς ἐκπορεύσεως ἐχφωνήσει, κἀπὶ τῇ Ἰῆς 

ὑπάρξεως δ υἱοῦ τοῖς θεοβραβεύτοις ἐσμὲν διδασκάλοις ὑπείκοντες" καὶ τὴν 

ἢ 6“ ἴδ 5 »ὝἭ ε Ὁ ΄, ΕῚ , Ψ ἔρμη ξ- ἢ δὲ 

μὲν ῥῆσιν οἴδαμεν ἐκ τῶν ἱερῶν σφίσιν εὐαγγελίων ἀπολεχϑεῖσαν, τὴν θὲ 

πρὸς τῶν αὐτῶν παραδεδομένην ταυτησὶ κατάλληλον διευλύτωσιν ἅπαξ ἀνα- 

ἴὰν ΡοΟΙ βθηιαπι. Τὰ ὙΘΙῸ 5] Ποὶὸ ἀἰδιυϊποιίομοβ. ἱπυθῃΐβ ἱπιορργθίαιοπαπι, ἰάθμα 1η νΟ06 

4ποα16 ΘΕΝΈΒΑΤΙΟ 8006. Ουοά 5ὶ {}Ὶ ΡΙαςοὶ οιΐαπι ἴπ ΡΒΟΘΕΒΒΙΟΝΕ ΟΟρ ἃ πηδηϊ [βίαι ο-- 

πυϊη οἱ βρίθηάογαπι, Ὀγοαὶ βαπὶ νΟῸΘ Ργοϊαἴαθ οἰϊδπιη ἀθ ΕἾΠΟ, ἰγδηβίδν 51 ΠΉΠΠ1ῈΓ νο-- 

ὁοὰ ἀπνεπάτιο δα αἰίατη. ργαθίον θχἰβίθηιδπι ΒΘηβαπι, αἱ 60 π]Δ 5. ΠᾶΠῸ 5] ὩΪ Ποδῖϊο-- 

ποιὰ ταδιοίϊα5. ποθὶβ δηραϊθ8., αἱ ποὺ ἸΙΟΟῸ γοράθα]α Βᾶθο ΤΟιΠΘπλ5, Π6 σΘηθΡαιϊο- 

εἶδ ΡΓΟΡΙΪαΒ8. 56 588 οτηηΐπο βαρνογίαϊαν : αἴααθ ᾿ἰἃ οἴΐαπη αὶ ἀ6 ϑρί για ρίζαν; ΠΟ 

αυΐθι ΟὉ ΡΓΟΡΓΪαΠῚ Ἔχ] Θμἀθβοθηαϊ τποάπμι Ρεγπθπάσμι. Νϑααθ 810 ῬΓΟΟΘΒΒΙΟΠΘΠΙ 

οομδιἄθγοβ ργοῦΐ θᾶ ἃ ἰθ δ ]1ὰ νοσαθαῖα ἰγαμπβίαϊα [αἰῖ ; 564 ροια8. Ταραΐθθ., ΡαΙΓαΠν 

ἀοοιμίηδ5. Ἰαδἰδοϊατὶ,, ἄστα. χαρᾷ 1] [εὶβ Ὑθγθῖ5. δά ρηιηδηΐ, ὨΘ688. απ ΘΓΡῸ ΠᾶθΟ 

ΠΡῚ ᾿ΠΒο] ὈΠΠ15 σοποϊ βίο οοηβοίταν,, {Ππἃ ἀυοαὰθ ἀοβί γα 118 δἀπιοάππι ΟΡΥθηϊξ , 

αἰ παρ ϑίγογαμπι ἀἸοῖα ΓΘΟΪΟ ΒΘη88 ᾿πι 6} }Π16 85. 

101. Ππϊογίπι τὰ, ΡΡῸ δὰ αυὰ αἰογὶβ ΠΠΠογιαΐΘ 80 Βἀιυοῖα, προ τηϊπίπιθ οομϑ ἀθγδῃ8, 

αὐΐϊ οἰΐδηι Βροηΐθ ργϑθίθυ!θη5, ἰϑηλαυδηη δραν 5 π)ᾶ πὶ ΟΥΙ ΓΑΙ ΠΑ ΠΟΏΘΙΠΔ ἰηΐδυβ Πᾶπο : ΡΙῸ- 

οοβϑίοπθπι, ἱπχαΐβ, ἀρ] οααὶ ραίτοϑ ἀἴχθραῃι μον Εὶ ατα ; οἱ μου ἀΐοοῦο ἀθθθπιαβ., ΠῸΠ 

οχἰβιθηϊτίαπι: πᾶπα ΒΘ ἱπνθηίΐταν 1ἰὰ Δα γ ΡΠ τμθοϊορίοθ Ἰοοαίΐαθ : οἱ 5ὶ [ογὶ8 ἀϊοῖαπι 

(πονῖς, ἃὉ 60 «αὶ ἰᾷ δάβνπιοὶ ἀθιμοηβιγανὶ οροῦῖθῖ. ΝῸΒ Ὑ6ΓῸ Εἰδὶ, οἰϊαπιβὶ οὐ παῖδ 10- 

παπιὶ πάτα ταϊϊοποια γάρ ΠΟ Ρτοματιθηῖ!, οἱ ποὶβ ἰαπίαπι ργδθροίθπίθῦ μος ᾿πη- 

Ρϑγδηῖὶ, τοβροηάθπιαβ: Π08, ἱπαυᾶπι, οἱ ἴπ ῬΓΟΟΘβϑίοηἱβ οἵ ἴῃ οχϊβίδμιδθ ρϑῦ ΕἸ]. πλ 

ργδϑἀϊοαιϊίοπθ, ΓΘ] ΟΒΙ ββί πη!8 παδρ ϑιτἰ8 ΟὈιθπιρογαιηυδ. Εἰ γοοάθα!αμ αυΐϊάθπι ΘΧ 58- 

οτἷβ ΘΥδηρΟ 5. ἃ οἷ ἀθργοπιρίαμα βοϊπιὰβ, οἰυβάοπι ἀαΐοπα ἃ ἰρϑἰ5 τραἀίιατα Ἰἀοπθᾶπε 
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’ὔ , ἔα ᾿ ς 7 "“ -“ , 
πιυχθεῖσαν οἱασοῦν χωρὶς διαστίξεως.. Καὶ τίς ἡ λεπτότης αὗτη τῶν νοημά- 

των, ἢ μᾶλλον ἡ σαφὴς εὑρεσιλοῖία,, τὸ τὴν ῥῆσιν, ὡς ἐῤῥέθη, ἀνεξηγήτως 

δῆϑεν φάδκειν διακελεύεσθαι; καί τοι [ε αὐτὸς σὺ ὁ ταῦτα θεσμοθετῶν, οὐκ 

ἀρκοῦν ἐλογίσω͵ τὸ καϑ' ἁμῶν ἐνταῦϑα στῆναι! σοι ἐπιχείρημα, ἀλλὰ καὶ 
πρὸς ἐξητήσεις οἰκείας ἐχώρησας, καὶ καταδήλους ταύτας πεποίηκας" καὶ πῶς 

ἡμᾶς -ὡς τοῦτο" δεδρακότας, καὶ ταῦτ' οἰκεῖον μηδὲν εἰρηκότας, ἀποβλήτους 
ἡ; οὗ Τοῖς οἷς αὐτὸς ἀποφαίνῃ περιπίπτεις καταιτιάμασιν ; εἶτα Ἰῆς λέξεως 
σημασίαν ἐξ ἀνάγκης. αὐχούσης, οὐ Γάρ ἐστιν οὐδεμία καὶ τῶν πάγη σχε- 

δὸν γομιζομένων καταφανῶν μή Ἴοι [ε Ἰῶν ὡς αὕτη βάθος ἐχουσῶν διανοίας, 
καὶ τὴν οἰκείαν πλουτεῖν διασάφησιν᾽ καὶ σοῦ πρὸς ἰδίας ἐπὶ ταύτῃ θεωρίας 

παρορμηϑέντος, τίνι τῶν ἐπὶ αὐτῇ προαχθεισῶν ἐξηϊήσεων προτρέπῃ προσῖε- «οα. 1. 5. Ρ. 

θῆναι ἡμᾶς, ἣν αὐτὸς οἴκοθεν παραδίδως; οὐ γὰρ ἔχεις ἀρνήσασθαι" ἢ κα- 

θάπαξ ἣν οἱ πατέρες φθάσαγϊες διεέϊράνωσαν' οὐ ἀρ᾽ ἐναρώς Ἰὴν αὐτῶν ὑπεκ- 
κλίνων, τὸν σαυτοῦ παρεισάγεις καὶ συνϑέσϑαι ταύτῃ τυραννικώτερον συνω- 
δεῖς; ὁ τῇ ῥήσει τὸ ἀνεπεξήϊητον ἐντελλόμενος, καὶ προφάσει τοῦ μὴ οὕτω 
τηρηθῆναι τὰ Ἰοσαῦτα κομπάζων δραματουρίησαι δεινά" ὅταν δὲ ταῦτα ποιῶν 

καὶ λέϊων, καὶ αὐτὸς ἑαυτῷ περιπίπτων, πρὸς τῷ παρορᾷν τὸ τῶν θεηϊόρων, 

τά τε τῆς οἰκείας σπεύδειν συνγιστᾷν διανοίας, καὶ ἐναντία σφίσιν εὑρίσκοιο 

ἐχτιϑέμενος, ἐφ᾽ ὧν ὕπαρξιν ἀδιαστόλως διευλυτοῦσι, σὺ μὴ ὕπαρξιν ἔσίιν 

οὗ ἀντιδιαστέλλων, ποίους ἀνελίττων ἧς τῷ συνειδότι σοι διαλοϊισμούς" ἂν 

μὴ παρὰ φαῦλον τοῦτο τιϑῆς, εἰπὲ καὶ αὐτὸς, οὐ γὰρ βασανίζων τὰ σὰ, 

παραδραμοῦμαι δὴ τὰ ἐμὰ, ὡς ἡμετέρου γούς ἐστι, καὶ οὐ τῶν πατέρων τὴν 

ΘΧΡΙΔΠδΙΙΟΠμΘ ἢ 5᾽ ΠΡ] οἰ ἰοῦ ἔπῖ886. οχροβιίδπι ἈΌβα4α6 ἀϊβιϊποιϊίοημθ. Οὐδθ θϑὲ δαΐθηι (αἷΐ 

Δάνθυβϑαυ 5) 860 σορὶἰα]οηαπὶ 800 1185... γν61 ροιϊαβ θυ πὶ ΘΟταπηθηΐα πη, αἴ ΠΟΠΊΡΘ 

γὙ ΘΔ] απ ργουΐ ργο]αΐαμη οϑὶ, βίπθ ἰηϊθυργοίαϊΐοπα ρρομαποῖαγὶ πηρϑγοίαν ἢ Αἰχαὶ τὰ 
ρ88 4 ᾶπο Ιϑρϑπι ἴθ γβ., μαι δαπὶ τηοάτμη τοραΐαβι! ρυαθβοῦίθαγα [Ὀ] ἴῃ 60 χυοά 
ΟΟΙ Τὰ ὯΟ5 Βἰδ ἰδ! ἀγσαμθηϊο,, 584 δά ργορυίαβ θχρ]ϊοαι!ομ68 δα οαγγΪβιῖ, οἱ πὰ5 ἴῃ 1ὰ- 
τηΐη6 ΟΟἸ]ΟΟ Β11.. (ἿΡ ΘΡΡῸ ΠΟΒ ἰάδπι [δοϊθηῖθβ, οἱ φυϊάθηι μ1 1] ργοργίο τηᾶγῖβ ἀϊοθηίθβ, 
ΓΘ ΙΟΙΘΠ405 ᾿ἀἸοαθ Ὁ ΝΟΠΠΘ ἴῃ ἴμ88 'ρ88 οὐ πα πα ]Ο ἢ 65. ἱπουΡΡ 5 ἢ Ργδθβου πὶ αυϊᾶ γοοᾶ- 
Βα]απι προδββαγίδηι βρη ΠοδιἸΟη 6 μὰ Παθθὶ : ποπ Θηΐπι Ἁ]Π]Πὰπὶ ργοροπιοάτπι δὲ οχηπίαπι 

4086 ΘΧΙ ΒΕ πη πα, ρογβρ᾽ αοσαμα. γοοα θα ]ογαμα., πϑάαπι ργοΐαπᾶο βθηβα ρο]]θὨϊαπι, 

4υοά ἃ βοιηθὶ 'ρβο μαθθαΐ θχρ]οδιοηθη. ἘΠ χαϊὰ ἴὰ δά ργορτγίαβ ἱπθουῖα8 ἱπουπαῖβ, 

ουἰπᾶτη ἃ ἰ6 Δἀ ἀποίαγιαπη ΘΧΡ] ]ΟΔ ΟΠ πὶ ΠῸ5 ΔαΠονίαγὶβ Δ ΠΆθΡοΓΘ, δχ 115 4088 48 ρθπὰ 
ΡΓορτῖο ἀδρυομηβὴ Νοπ᾿ Θπΐπι ροίθ8 ἱπβοῖϊαγὶ Π]ᾶτὰ ἀσᾶτα ραῖγθβ ρυ!ἄθπ ργοροβαθγαηῖ. 
ΝΟΠῺΘ τηδηϊΐοβία {ΠΟΥ ΠῚ ΘΧρ] οἰ Οπθῖὰ ἀθο]ηᾶπ8., ἱπᾶτη ΒΓ Ϊ8., οἰααθ πῸ5 50}-- 
ΒΟΓΙΌΘΓΘ ἰγγᾶπηΐοα δα πηοάσπι πη ρ6}}18 Ὁ φαΐ γοοαθυ]απι ἀρβααθ ἱπίθγργθίαϊλομθ 6886 
ἴμθ 688 : οἱ οθίθπία, χαρά μᾶθο ποὸὴ δοοιγαίθ Ορβθγυθηίαν., ἰδοί απ 5 ἰΓΑρΟ ρα α5 
8518. (πὶ ὙΘΡῸ Πιᾶθο ἔδοῖ8. δίβααθ, ΕΠ] πιθὶ σομ Ρ ἀἸοῖ5., ἀὰπιὶ πθρ]θοία “ἀο]Ο ποΓ απ 
ϑθηἰθη 18, ἰπδπ) 5.8 Ὀ]]1Γ6 ΘΟΠΑΓΪ8., δ σοηἰγασία {1118 ῬΓΟρΟΠΘΡΘ ΘΟΔΡΡ ΘΡΪ5, “αδίθημϑ 
1111 χα βι θη απη 80] αἴθ ργδθάϊοδηΐ, ἴὰ ὙΘῸ αἰδιϊπραϊβ. Οπαθηδηι, ἱπααπι, οΟηβοίθη- 
ἰἰὰ6 ἴᾳ86 ταϊϊοοϊηἶα ποθ δαὶ θ65 ἢ ΝΙδὶ 1ᾶ ΠυρΔΟΙ ΓΟ [Δ οἷ5., αἴο ἴὰ 1ρ88 : ποῃ δηΐπι αἱ 
ἱμὰ ΘΧρθηδπι, τηθὰ Ῥυ ΔΘ ΡΠ} ; αυδδὶ Ποβίγα ΟΟρΊ [110 5ἰἴ, ΠῸΠ ὙΘΓῸ ΡίΓΌΙΩ, 
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11 ΘΕΟΒΟῚΙ ΜΕΤΟΟΘΕΙΤΑΕ 

σώ ἘΠ. ἀενδύε δὲν χὰ ὠϑῶγεἶν φαῦ 
ἐχπόρευσιν εἰς ὕπαρξιν ἐκλαμβάνεσθαι' ὡς τὰ σφῶν ἐπι τοῦτο παρατρέχομεν 

-“ ἢ ᾿ “ ΄ “ 

ἀριδήλως, τὰ ἡμῶν ἀντεισάγοντες, ὡς ἀντικαθεστώτες καθορώμενα ἑαυτοῖς, 
, ’ “ , 

ἅπερ ἐξαϊΓέλλειν ὡς ἐῤῥέϑη παρακελευομένοις τούτων οἴκοθεν ἐξηϊήσεις εἰσ- 
ο“ »“, "“Ὶ,Ἀ 7 

φέρουσιν . ὡς ἐναγιοφωνῆσαι ταῖς Ἰῶν διδασκάλων ἑρμηνείαις ἐπὶ λέξεων συν-. 
Ὁ ᾿ ’ “ 

ηλάθημεν᾽ εἴ τι τοιοῦτον ἔστι σοι, ἀναβόησον' ἀλλ᾽ οὐκ ἂν δύναιο ἐξειπεῖν" 
“ ,ὔ ͵ Ἂς ᾿ δ ᾽ Ὁ ϑ ς “ ΕῚ ’ ᾿’ ΕῚ 

χαὶ ἵγα τί τούτοις σεαυτὸν ἐμτπεδώσας τῇ καὶ ἡμῶν ἀκαϑέχτῳ μανίᾳ ἐνα- 
[ ε ΄ Ψ 93 4“ Ψ Ἁ “ ’ 

βρύνῃ ὡς μεῖάλα κατωρθωχώς: ἔστιν ἕτερον λόϊων καὶ πρακτέων βασανι δ]ή- 
Ἁ , Ἃ ᾽ ,ὔ 5 Ἃ ΝῚ ᾿Ὶ 5 , 

ρίον, μὴ προλήψεσι καὶ δυγασϊείαις παρακρουόμενον, εἰ καὶ Τὸ παρὸν ἐπέχεις, 
δ, 
ἢ καὶ παριάγεις αὐτός. 

-“ "»“»“ 

οβ΄. Νῦν δ᾽ ἀλλὰ τοῖς ἀπηριϑμημένοις σοι πρόσϑες καὶ τὰ λοισα" εἰ 
« “ Α νὰ εν ᾿ ἢ 2 ,ὔἷ Χ -“ ὃ ϑεῖ ὅς Ἂς “ 

τις ἡμῶν καὶ ἑτέρων ἐφευρετὴς ἐξηγήσεων πρὸς τοῖς δηλωσϑεισιν ἐσὶ τῇ 
" ε , » ,ὔ ἰρῳ ᾿ ,ὔ ΄ 

περὶ ἧς ὁ λόγος χρήσει τῶν ϑεόϑεν κοινῶν δοθέντων καϑηγεμόνων γεγένη- 

σαι, ὡς αὐτὸς σὺ καὶ τῆς σῆς εἴ τις συμμορίας ἀπόλεχτος" προανάταξον δ, 
Ν ᾿ς ἢ ΄ 4. » “Ὁ ὟΣ. Ἀ δὲ Ὲ δ ἃ ΄ θ ὰ ς ᾽ 

παρὰ τὸ ὁμοούσιον εἰρῆσϑαι τὸ ἐκ πατρὸς δὲ’ υἱοῦ ἐκπορεύεσθαι" ὡς εἰ τις 
- - ᾿Ἶ 

ἀρίστως ϑεολογῶν, «παρὰ τὸ ὁμοούσιον τὸ γεννᾶσθαι τον υἱὸν ἐκ «πατρὸς 

φαίη" καὶ οὐ παρὰ τοῦτο μᾶλλον ἐκεῖνο ἐρεῖ, παρὰ 7ὸ γεννᾶσθαι δηλονότι 
τ 

τὸ ὁμοούσιον, περὶ οὗ πλαϊύτερον διειλήφαμεν" Ἰούτοις μὴ ἀρεσθεὶς, Τὸν ἔλεῖ- 

χον ὅσα πάλαι λαβὼν, ἐφ᾽ ἕτερον τράτηϑι' δίδαξον τὸ δὲ υἱοῦ, ἀντὶ τοῦ 

μετὰ τοῦ υἱοῦ ἐχπορεύεσϑαι, εἰς τὴν ΜΕΤᾺ τὴν ΔΙᾺ μεταμείβων χατὰ σαρά- 
ἃ -“» » ε 

δοσιν νέων πατέρων, οὖς σχεδιάσας ἔχεις τοῖς ἄρτι καιροῖς, ἵνα μὴ εἰς κε- 
δ 4, ’ ᾿Ὶ Ὡῳ »“ »“" [2 ͵ὕ ἃς Ν ἣν 

γὸν ὀφϑείην τὰ τοῦ θαυμαστοῦ τοῦδε θεωρήματος διαϊράφων, τὸ σαφὲς αὐ- 
'Ψ ἢ Ν 3 Ἀ Ἐ,. 2 Υ̓ 4 αἴ Μ Ψ' ε ΄ 

χοῦντα καὶ ἐμφανὲς, ἐπὶ διαβατιχωτέραν ἔννοιαν ἄλλην ταυτὶ ἐάσας ἀγάχ- 

ϑητι, τὴν τὸ ἯΚΕΙ͂Ν, καὶ ΔΙΉΚΕΙΝ διαλευκαίγουσαν᾽ τῶν ἀϊράφως ἔτι σοι τρα- 

Ῥτγοροββίομθπι ἰδ απ οχἰ δι θπιϊδπι ἀπ ΓΘ. Οὐᾶτο ΠΠΟτ πὶ ΓΒ απλθηϊα ἴῃ ΠΟΟ ΡΓδ6- 

τορπα πλὰ8, ποβίγα τθοϊἀπτὰβ ; ἰαπιααδπι ΟρΡΡΟΠΘπί68 ορἰ πίοπθπι ποϑβίγδμπῃ 118 4αΐ 5188 

Ῥτορυίαβ χρ]οδ!οπθθ ργοίογαπι, αἱ πὸ5. δ οοῃίγαγία ἀἰοθπάα ραίγαπὶ ΘΧρ]]οαίἰοηϊ- 

Ῥὰβ ΡουΡπᾶπιαν. 81 χαϊᾷ ΠῚ δαρδγαϑὲ, οἰαπηᾶ; βθἃ ποῇ ροϊθγὶβ ϑἰοααΐ. αν νεγὸ 

ἴὰ ἴῃ ἴαμα δάνογβαβ πὸ5 γοβδηΐα ἀθῆχυβ, β]ουίαυῖβ {αδϑὶ τηᾶρηαπὶ Δ] χυϊ ΟΠ δοθγ8 

Ἐδβι ἃ]1ὰ5 νϑγρογαπι οἱ οροῦαμι Θχρ] οσπἀογαμπι πιο, ἃ ργαθὶ 10 }15 δὲ ργδθροίθηια 

ἰηνίοϊαβ., δἰϊαπιϑὶ Γθ Ῥγδθβθηΐθιη Πα Π685, Ὑ6] οἰϊδηη 'ρ86 ΟἸΡΟυΓΊΔΡ 5. 

102. Ναπο ἃρδ ἰάτα Ε01Ὶ θηυχηθγαὶ 5 δἄἀ46 οἱ σϑ]ααδ; 81 4018 οογίθ ἰηΐθν. ΠῸ5 δϑδί 

ΔΙΙατατα ἱπυθηΐοῦ Θχρ] δηλ! ηαπι., ργᾶθίοῦ δοίθη8 οἸυοϊάαϊα,, εἶγοα δῆς ἀθ 4υᾶ 

Ἰοχαΐπηαν ἀϊοϊΐοποπι ἃ Π60 ἀαϊογαπι οοπιηπηΐαπι ρΓΔΘΒΌ πὶ, 5ῖοαὶ ἴὰ ἴρ86., εἰ ἴμδθ 

δὶ 4υἷβ δϑὶ ἔδοί!οπἿ8. Ὀγαθοῖραιβ. ῬΡΑΘΒΌΡΡΟΠΘ, ὈΓΟΡΙΕΡ οοηβα ϑἰδη  ] ταΐθι ἀϊοίαπι 

6886 (ϑριτἰϊαπι} ὁχ Ῥαΐγβ ρδῖ ΕἸ απ ργοοθᾶάθγθ. 611} δὶ αυΐβ Ἐθ ΘΙ α8 [Ππϑοϊ]οραϑ8. 

Ρτορίον. οομβα βίη! Παΐοθτη ἀἴοθγοῖ ρϑηϊΐαπι ΕἸΠατὰ ὁχ Ραῖγθ; δὲ πο ΟΟΠΙΓᾶ Ροίυ5 

ἀϊοαϊ,, ῥγορίοι βϑπθραϊοηθπι μαθογὶ οοπβα θβἰδη] ἰαΐθπι, ἀθ χὰ τ δ 18 ἴᾶτη 4 15- 

ϑβογαίπιαβ. Ηἰ5 παυά οοηϊδηΐαβ,, οθὰ ΟἸΐπι, δά αἰὰἀ τ οοπνοῦῖθ. Πόσο ἀϊοϊοποπι ΡΕΒ 

ῬΠαΌΜ ΙΟΟῸ 6886 ἀἰοιἰΟηἸβ οὐμ ΒΠΛῸ., τηυΐδηθ ρΡ Ιου] πὶ ἘΧ ἴῃ ΟΜ, βοουσπάσπι πο- 

γοτα Ῥαΐγαπι ἰγα ΔἸ οπθπὶ, 4005 50 ]ῖο Πδῖοβ μαθ68. ργδθβθηὶ! [ἰΘΠΊΡΟΥΘ. Να γὑθγῸ 

ἴῃ Οαβθαμη νἱἀθὰν πιραπι πος ἱποογϑπιὰ βυθοῦ, πηδηἰ θδίατη ορρὶἀο 80 Ἰυοϊάαπι, 

δὰ ἐΟΙΠΟγΓθα Δ] Ἰᾶτα, μοο ομαΐβ8ο, ἀϊοϊοπθηι ρθγρα , 4088 ὙΕΝΙΆΕ δὲ ΡΕΛΤΒΑΝΘΙΒΕ 518 - 

ἭΝ 4 ὙΠ 11141414111.ὌΆΗὺΤΤΉΤ 



Ν ; ἩἨΙΒΤΌΒΙΑΒ ΒΟΘΜΑΤΙΟΛῈ {18ῈῈ 1. 118 

γωϑέντων ἀντι πσοιήϑητι, ὡς μενέτω ῥηθὲν ἔνθα καὶ λέλεκται" ὡς οὐκ ἐξὸν 
πάσας ῥήσεις ἐντεῦϑεν τῶν τῆς εὐσεβείας καϑηγητῶν κηρύττειν καὶ καταγ' 
γέλλειν ἁπλώς" ἐσείπεῤ ὡς αὕτη κἀκεῖναι, «ποῦ, καὶ τίσιν ἐσὶ ἀσοθεσαι 
ϑεόδϑεν ἐμπνευσϑεῖσαι διηϊορεύθησαγ' ἐῶ σε τῶν λοιπῶν ἀναμνῆσαι, ἴσως οἵ- 
χκοθεν ἱμιμνησκόμενον, τὸν ἐγγράφως ἡμῖν ἐνόντων καὶ ὅλως παῤῥησίᾳ λαλη- 
ϑέντων ἐπεὶ λόγος, ἵνα μὴ καὶ τὸ διαβάλλειν προσεπιτρίψης, ὃ καὶ αὐτὸ 
σὺ καθ᾽ ἡμῶν οὐ παρῆκας ἀνερυϑριάστως μεταχειρήσασθαι" διάϊϊειλον εἰ Ἰῶν 
πολυσληϑῶν τῶνδ᾽ ἡμεῖς ἐξηγήσεων καινουργοί" ἔνστηϑι εἰ μή σου ταῦτά 
τοῦ τῷ ἁπλῷ καὶ ἑνιαίῳ τῆς ἀληϑείας ὅσα πεφυκότι ἐγασμενίζοντος" φράσον 
εἴπερ ἄλλό τι παρὰ τὴν παραδεδομένην ἐφ᾽ οἷς ὁ λόγος μογολόγιστον δια- 
σάφησιν εἰρηκότες ἡμεῖς καθεστήκαμεν, εἰ μὴ ταύτην τηροῦγτες ἐσμὲν εἰσαεὶ, 
ἐκπόρευσιν ἐκ πατρὸς δ υἱοῦ χαϑομολογοῦντες, καὶ ἣν μογοειδῶς πρὸς Ἰῶν 
ϑεοσόφων σημασίαν αὐτῆς παρελάβομεν ὕπαρξιν, μηδὲν ἕτερον εὐπαβῤῥησιά- 
στως φΦρονοῦγτες αὐτὴν, ἢ ὅωερ ἐκείνην, κἀχείνην ὅσπερ ταύτην ἁπανταχοῦ" 
ἐσεὶ γὰρ ἴδιος τρόπος ὑπάρξεως τοῦ πνεύματος ἡ ἐκωόρευσις, ὃ ὕπαρξις, 
τοῦτο πάντως ἐχπόρευσις ἐπ᾿ αὐτοῦ" χαὶ ὃ ἐκπόρευσις, τοῦτο ὕπαρξις ὁμολο- 
Τουμένως ἐσ! καὶ ἀεί καὶ οὐ πῆ μὲν, πῆ δ᾽ οὔ, καϊὰ Ἰὰς σὰς ὑψηλὰς δια- 
στίξεις, ἃς ἐκ τῶν διαφόρων σῶν συνελέξω διευλυτώσεων'. ὡς γὰρ ἰδιότης 
ὑπάρχον τὸ ἐχαορεύεσϑαι, οὐκ ἂν ἐφ᾽ ἕτερον τοῦ οὗ ἐστι “σπρόσωσον μετα- 
σταίη ποτέ ἢ πῶς ἀν ἰδιότης μείνῃ κινουμένη καὶ μεταπίπτουσα; οὕτως οὐδ᾽ 
ἐπα’ ἄλλό τι μεταβαίη. ἂν σημαινόμενον' αὶ σῶς ἂν ἰδιάζων κληϑείη τρότος 

πἰῆοθῖ. Ουδθ Πδοίθηυβ 5486 ΒΟΓΙΡΙΟ ΟἸΧΙΒΕΪ τοιϊηθ, αἱ τηδηθαὶ ἀϊοίαμη δὶ οἱ Ρτο- Ἰαΐαπι εβϑί ; ψαδίθημβ ἱπηροββι 0118 εδὶ ἀϊοιϊοπθβ οαποίδς ΕΠ ΡΊΟΠΪ8. ποβίγδθ δηἰα5]Ρη8-- ΠΟΓΆΠῚ Ὑ6] ρΓΔΘἸΟΑΓΘ 5 Πρ] οἶον οἵ ΘΥΟΪΡΆΓΘ ; ὨΘΙῚΡΘ ἴὰπι Πᾶθο, ἴμπη 1146, α}}]-- ᾿ΒδΠῚ δὲ αυϊθαβπαπι ἴῃ ἀγραμπιθηϊβ 60 Ἰπβρί γδηΐθ ργοπαμποίαϊαθ βαθυίηϊ. ϑῖπὸ ἰδ σϑ]ϊ- 88 ΘΟΠΙΠΙΘΙΏΟΡΆΓΘ, (αΐ Ρ6Ρ ἴθ ἔογ[α886. πη} ΠΟΥ Ἷβ ΘΑΡΌΙΩ αυδθ Βουρίδθ ΠΟ Ϊ58 τηδηθηῖ, οοηβάθηίον ἀϊοίαγαπη 6Χχ χὰο Ἰοχαίϊπιαι,, π6 οἰϊδπι ΘΔ] ΕΠ. 8 ΠῚ ἈΒρΟΓ 8, Πα δ πη ̓ρβαπὶ ἴα σοῃϊγᾶ ΠῸΒ δα ΟΠΊ Βἰ511 ἱπιρα ἀθηΐον βίγαθο. ἘΏΔΡΓα Πυμηχαΐα Ρ] αρ᾿πηδγιιηλ ΠΑΡ, ΘΧρΙδηδιΙοπαπὶ πουϊοίαι 811. [ποῖρθ, ἰδ ἴὰ ἔουίβ μἰβ οἢ 5 ΠᾺΡ] ]σΘ πη δὲ πηϊοαπλ γο- Τἰ 115 παϊαγαπ) δα αυϊεβεῖβΒ. ΠΙσ αἴλαπι ΔἸ ϊαά ὨΟΒ8, ΡΓΔΘίθυ ἰγδα τη 46 πος ἀγραμπηθηΐο ὁοῃβίδητθπι ΘΧΡ] ΟΠ ΟΠ ΘΠΊ, αἰ χίββ8 νἱἀθδμηαν, πθο εἰδὶ Βᾶπο ὩΠΔΠῚ Ρορρϑίυο ἀϊοϊίο- 
ΘΠ ὈΒΌΓΡΔΥΘΥΙΪΠΊ115., ΡΓΟΟΘΘΒΒΙΟΠΘ ἢ οχ Ραίγθ ΡΘΡ ΒΠαπι σοπἢίδηΐθβ, δα ἄθιη βθοαῃς απ ἱΠΘΟρΡΒΟΡΟυ απ 5ΘηΒαΠη ἰη16}Π 5 ηΐ8β 6886 θχἰ βίθηϊίαπι: Δ] ααυϊοχαδπι ἀυἀδοίον ΠΔΠΟ 6888 Οθηβθηΐαβ., ργϑθίθῃ {Π]ΠΆτη; οἱ Πάτα, ῥγϑθῖοῦ ἤδηο αθίααθ. Νὰπι χαΐᾶ 'ρτο- ῬΓΪὰΒ. οχἰβίθηι 6 τηοᾶαβ ϑρίγιταἱ οϑὲ ῥργοοθββίο ; 486 οβὶ Ῥγοοθϑβδῖο, δϑάθῃ οχίβίθη. τὰ βίπθ ἀαθῖο θδί βθιιρθγααθ δείϊ; ποῦ δαΐδιη τηοάο Πα 6, πο 0 πϑαυδααδιη, 56- οαπάππι ἰμ85 5.0] Ππ|65 αἰ δ ϊποιοηθβ, ααδδ ΘΧ ὙΑΓ118. [5 ΘΟ]]Ορ 51] ἸηἰθΡΡΓθίδιοηΐθιι8. Οὐπὶ δηΐπι ργοοθάογο ἰ1 ΡΓΟρνθίαβ, πυμπηαθδη) δ 8]10 4, “αδιη δα 1 οαἰας δβὶ Ρεγ- δοηᾶ,, ἰγδηβῖ δῖ :. Νὰπι ἀαομηοο ππδηθγοῖ ργοργίθίαβ, βὶ δοπηπιονογθί αν ἃυϊ ἰγαηβίδρ- τοῖαγ ἢ 510 ᾿δααθ δά δἰίαπι παμηααδπ βϑηβαπι ἐραηΒΙ θὲ :. γα] ἀαοπηοάο ρῥγορτγίαβ νο- ΘΑΓΘΙῸΓΡ. Θχϊδίθηςαθ πιοάαβ (ἴὰ μοοὺ βηΐπὶ αἰ δυθηιία ΟΟὨΒΙΒ.11,} 5' ΠΟῚ ἴῃ 86 Ιρ80 ρεγ- 
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εοά. ζ, 68. ἃ. 

λ΄ ΘΕΟΒΟΙΙ ΜΕΤΟΘΒΙΤΑΕ, 

ε ,ὕ “͵ὡ ΝῚ ε ’ Ἁ "5 5 Ὡ ᾿ 

ὑπάρξεως; τοῦτο γὰρ ὁ διάφορος, μὴ ἐν αὐτῷ μένων, ἀλλὰ διαπίπτων πῆ 
ε με ἣν, ἿἶνΝν 

καὶ πρὸς ἕτερον ; ὡς ὑπαρξιν εἶναι καὶ μὴ ὕπαρξιν, κατά σε. 
-“Ἢ ,ὔ 7 

ΡΥ. Εἰ γοῦν μὴ τινα λοιπὸν ἄλλον, τὸν Δαμασκόϑεν φεϊοβόλον λαμα- 

-“ Ὁ , »“ »“᾿ 
-Ὡ“ 

τῆρα τῆς ἐκκλησίας αἰδέσϑητι, τῶν ῥητῶν ἑκάτερον, τό τε ἐκ τοῦ πατρὸς, 

Ν ΦΓἋ Ν δὲ ς«. Ὁ 8 , Ὁ δ ὕ Ν 9 . 

καὶ τὸ ἐκ πατρὸς δὲ υἱοῦ ἐχπορεύυεσθαι ογματίζοντα, καὶ μεμονωμένως τὰ 

- , ᾿ ᾿ Χ κὴ "4 

τῆς λέξεως σαφηνίζογϊα" καὶ εἰ διασϊολὲὰς οὗτος οἷδεν, ἄμφω προφέρων παΐϊως 

“ἣ Ἄ -“ -“ “ - 

ἂν διεστείλατο" οὐ γὰρ μιχρὸν τοῦτο καὶ περὶ μιχρῶν ὁ λόγος αὐτῷ" οὗ σὰ 

Α “Δ 5 ᾿ .“- ΄' " ἦ ε ᾿ 9 ΝῚ »] ,ὕ “ Ἁ »ὉὋ 5" ͵ 

καὶ τῶν κατ ἐκεῖνον μείζων καὶ ὑψηλότερος ὀρϑὰς ἐγνοίας ἐπὶ τοῖς Οἰχείοις 

Ν Ἀ « ͵ ὔ « Ἁ ε ,ὔ ᾿Ὶ - , 

παρὰ τὰς ῥηδϑείσας σφίσι καινολογῶν. Πλὴν ὡς τείχεσιν ἀκαταμαχήτοις τού- 

»᾿»“Ὶ 
͵ὔ 

"Δ᾽ 

τοις ἡμεῖς πεφραγμένοι, καὶ τὸν ἐν ϑεοῤῥημοσύνῃ πολὺν ἀντικαϑιστῶώμεν σοι 
͵ Ψ “Ὁ ᾿ »“"Ἢ Ἃς ε ΕΣ , - Ἱ 

Κύριλλον. ἐν τῷ δευτέρῳ σε τῶν πρὸς Ἑρμείαν ἀποπεμπόμενον : οἷς οὕτω διέ- 

᾿ φω -“ Υ̓ »“ κ “ 

ξεισιν" “ ἅγιον δὲ πνεῦμα προσερεις τὸ ἐκ δεοῦ πατρος δι᾽ υἱοῦ προχεόμενον 

ο »- -» , οὖ ἣ» 

., φυσικῶς, καὶ καθάπερ ἐν Ἰύπῳ Ἴης ἐκ Ἰῶν σϊομάτων διὰ πνοῆς Τὴν ἰδίαν ἡμῖν 
-“ , »“ , -» -» 

.. καϊασημαῖνον ὕπαρξιν" οὕτω Ἴε σαφῆ καὶ ἀσύϊχυτον τῶν τριῶν ὑποστάσεων 

-ἢ « ἤ ἰδ “Φ )ὃδ ᾿ ἽἼ, , εἿ ε ΄ Ἷ « , 

., ἐν ὑπάρξεσιν ἰδικαῖς ἰδιότηϊα τηρῶν; μίαν τε καὶ ὁμοούσιον τὴν ἁπάντων 
" κὸ 

..» βασιλίδα «ροσχυνήσεις φύσιν... Εἰ ἀληθείας ἤρας, εἰ κακίας ἧς ἐμπέπλη- 

σαι χαϑ' ὑπερβολὴν ἠλλοτρίωσαι, οὔτ ἐν τοῖς προδιειλημμένοις αὐϑαιρέτων 

ἐξείχου ἂν ἀφορμῶν, ἐχαόρευσιν ἀκούων καὶ ὕπαρξιν ἀπαιτῶν, ὡς ἄμφω 
“ γ. 

δεικγύγαι ϑέλων τῶν ὀϑνείων πρὸς ἄλληλα κατὰ προσδιορισμούς ξσινας σούς 

εἶ 9 ᾿ὰ ε Ψω. 3 κω Ν ἈΝ ἃ ε ’ὔ 3 Ν “Ἢ 

καὶ εἴθε μόνων ἁπλῶς ἀφορμῶν σρὸς τὸ χα! ἀψύχων εἰ δυνατὸν συγχινῆσαι 

7 » -“ , - »- 

φύσιν, εἰς τροσϑήκην τῶν καϑ' ἡμῶν σοι σολυμηχαγων χαχώσεων, ὧν ἡμῖν 

" 3 9 ἅ λ ἈΝ “ῳ εἶ Χ ." ΚΙ , ς 

οὐκ ἔνεστιν ἐπιστρέφεσθαι, καὶ μὴ καϑαρὼν πρὸς τοὺς τῆς εὐσεβείας ὕσερ- 

χαλπογοῖ, 564 8] ]αδπᾶο δχοίἀογοϊ, οἱ αυϊάθμι δα αἸϊατη βοπβαπῃ Ὁ ἰΐὰ αἱ Θχίβίθη 

δββοὶ, οἱ βίπηι πο θχίβίθημ δ, βϑουιπάμμῃ ἰθ6. 

108, Πὰαᾳα8 51 ποὴ ]ΐυτα, ΟΘΡΙΘ Παχμαβοοπαμη., ΒρΙοπαϊ! ἄππη Θοο]θβϑίαθ Ἰαπιθη., Γθ- 

γϑγογο, αυἱ υἱγᾶιαὰθ ἀϊοϊομθμα, οἱ ἘΧ ΡΑΤΆΕ οἱ ΡΕᾺ ΕἸΠῸΝ Ργοοθάθγθ, ἀοριηδίίοθ 

ἰγαᾶϊι, δὲ ἀπὰπὶ θυμηάἀθημαιθ ΒΘΗΒΌΠΩ ἀϊοιίοπὶ αἰὐτθαῖϊῖ. Οὐοά 5ἱ ἀἰδιϊποίίοπθ5 ἰδῖθ πο- 

υἱββοῖ, χαοηπίδπι ἃπθ8 ἀϊοιΙΟη68 ἀϑαγρᾶϊ, ῬΓΟΓΒῸΒ Θὰ ἀϊδιϊηχίββοὶ. ΝῸΠπ Θηϊπὶ ρᾶγνὰ 

τϑ8 πᾶθο, πθάιθ 46 ρᾶγυΐβ βθῦπιο 1] ϑβῖ; οὐΐαβ ἴα, οἱ Δ] ογαπι πυΐο βι μα] πὶ ({υδ8ὶ 85 

πιαῖου. ἂὸ 50] πο") τθοῖοβ βθηβι8 δ ἰᾳ08. ΠΟΥΟΒ γΓοίογμηα5, ὈγΡδοίον Π]ΠΟγαπι βθηΐθη- 

απι. Ὑαογυχηϊδμηθη ΠῸ8. [8 4υδϑὶ ΠΙᾺΓΡΙΒ ἱποΧραΡ ΠΑ ὈΙΠΡ 5. ταυπῖτ], τηᾶρησπι ἀΌΟαΙΘ 

τμϑοϊορσαπι Ε{8] Ορρομίπιαβ ΟΥΥΠαπι, φαΐ ἰπ βθοαπάο δα Ηθριηΐδπα Προ εἰς ἴθ 8] οχυΐ- 

ἴὰαγ: « βᾶποίαπι νϑγὸ ϑρίγι[απι ἀϊοθ5 1Π]υπὶ ὁχ 60 Ῥδίγθ Ρ6Γ ἘΠΊαπι παρα! ον ργοία- 

» 50πι, οἱ νϑίαἱἱ βρθοὶθ 1118 βρ᾿ γι οπἶβ, 4αᾶ8. ΟΓΘ αι, βαδιη ΠΟΡΪ5 ραϊοίδοϊθπ 6 ΠῚ οχὶ- 

» Βἰδη ίαπι. Π ἴὰ οἰάτάπι δὲ ἱποοηξιβαμπι ἴΓπὶ ῬΘΓΒΟΠΑΡΌΓΩ ἴῃ ΡΓΟΡΓΙ5 ΒῈ 5, βίη 115 

» Ῥτγορτγιθίαϊοηα βεῦνᾶηβ, Ὁπᾶπῃ οουβαϑίδηϊ ἴθι οτηπίαμι ΓΟΓ πὶ ΓΟΡῚ Δ ΠῚ ΔάογαθΙΒ Πᾶ- 

» ἴαταπι.» 91 γϑυϊ ἴθι ἃπλᾶ5568, 81 Πα ἶα, 48 5οαῖθ5, ἰθπιθῖ ΔΌΑ θη 85565, Π6 ρΓᾶθ- 

ἀϊοιῖ5. φυϊάθπι νο απ 118 ταἷβ ργδοίθχι 8 1η 4] ςἴ5565., ΡΒΟΘΕΒΒΙΟΝΕΜ ΔῸΘΙΘη5, οἱ ἘΣΙΠ 

ΒΤΈΝΤΙΑΜ ΓΘΟαΌΪΓΘΗΒ, 485] ΔΥΔθᾶ5 ἀθῃμοίαγθ γ ]θη5 ἰπυϊοθι 8]1ΘΠ88 », δδοουαπάππι α185- 

ἄδτα ἀϊβιϊποιίοπθθ 188. Αἴάαθ αἰϊπᾶπι 5015 βἰ πρ! οἴϊον (υδ05 65865) ργαρίθχιθα8, )} 

ἱπαπππδίογαπη αοαῦθ, 8ὶ βογὶ ροίθβι, οοιηπιουθηάδπι ὨδΙΓΆΠΑ, ἴῃ ἁϑδαϊιαπηθπίαμῃ 

ἐπαταπηι οοπἶγα π08 τυ] Ἰρ]]οἴαπὰ ποααυϊ τ τα, 4188 ΠΟΡ8 ΤΟΙ ΟΓαΌΘΓΘ ΠΟῺ Ἰοοῖ, οἵ πὸῇ 
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μάχους ἐναντιώσεων, οἷς ἐστι καὶ λίαν παϑαίνεσϑαι οὔτ᾽ ἐνταυϑοῖ σρο- 

φάσεων ἰδιοϑελῶν αὖϑις ἀντεσοιοῦ, ἣν ἐζήτεις ὕπαρξιν ἐπὶ λέξεως ἔχων, 
καὶ «πρὸς ἕτερα μεταβαίνων διανοίας εὑρέματα' καὶ τί σοι ἂν ἐπὶ τούτοις 
προσείποιμεν, ἅπαξ σφίσι προσηλώσαντι ἑαυτὸν, καὶ μὴ ἀποσχέσϑαι βουλο- 

μένῳ μηδοπωσοῦν; οὐδέν ἄλλο ἢ τὸ ϑᾶττον ἂν ἐλλισὲς ὀφθῆναι τὸ χῦμα 
συχνῶν τοῦ ἀριθμοῦ, καὶ μηδαμοῦ προσῆχον εἰς ἄπειρον, ἤ σε τῶν σαυτοῦ 
ληφθῆναι ἐφευρέσεων᾽ τοῦτο μόγον καλῶς ποιουμένων, ὅτι σου πάντῃ καταφα- 
νὲς παριστῶσι τὸ ἐθελόκακον᾽ καὶ γῶν γὰρ ἀντιφάσχων ἐπάγεις,. ὡς σημαῖγον 
οὐκ ἔχον ἔφη τὴν ὕπαρξιν' δεῖ δὲ τοῦτο, μὴ ἐκεῖνο δεῖξαι τρανῶς" καὶ εἰ τὸ 
ἔχον σοι Ὡροὔκεισο, τὸ σημαῖνον ἂν ὥς ἐντελὲς ἀνηρευνᾶτο ζητούμενον" χαὶ 
εἰ τόδε, πάλιν ἕτερον ἐπὶ αὐτῷ, καὶ ἐφεξῆς ἄλλο' χαὶ οὕτως ἂν κατὰ τὸν 
ὑποτεϑέντα λόγον ἐλελείπει σοι μᾶλλον ποσότης, ἣ πορισμὸς σκήψεων εἰς 
ἀφέραντον 1). 

οδ΄, ᾽᾿Αλλ᾽ ὦ οὗτος" πνεῦμα ἅϊιον ἀκούεις ἀπὸ τοῦ ἐκ πατρὸς δὲ υἱοῦ φυ- 
σιχῶς προχεῖσθαι, τὴν ἰδίαν ἡμῖν κατασημαῖνον ὕπαρξιν, καὶ τῶν ἀηττήτων 
σοι «προβλημάτων ἐκστὰς, τοῦ σημαῖνον αὖ δράττῃ, ὡς ἐντεῦθεν συστῆσαι 
πάλιν τὰ τοῦ σχοποῦ, καὶ τὴν δ υἱοῦ ὕπαρξιν ἀνελεῖν" καὶ εἰ τοῦτο παγθ᾽ 
ἁπλῶς ἀναιρῆσαι σε χρὴ, ἐπειδὴ λέξεσι καὶ ταῖς δ αὐτῶν ὥμῖν σημασίαις 
καϑόσον οἷόν τε φανεροῦται χαὶ εἷς κατάληψιν ἔρχεται" οὕτω τε διὰ τοῦ [ἐν- 

ΠΉΘΓΙ8Β ἀθνθγβιι8 ΟΥἹΠΟΔοχῖδ8 ργοραρπδίογθβ οοπίγαίοι οί θ5, 485 πἰπηΐατα Ραἰΐπηαν ! 
Νϑᾷαθ Πϑῖο ταγβαβ γψο] αῃταγ]ο8. ΟὈ θηΐαβ ργᾶθ ἴθ ἴδ, Ζαδηι ψαᾶθγαθα5 δχἰ βίῃ απ Πδ- 
Ῥθηβ, δἱ δὰ δ]ΐα τηθης5 οοπηπηθηΐα ἐγδηβίθηβ. ΝΆΠῚ αυϊά ΕΠΡῚ βαρθὺ 5 ἀϊοδηι5, χαὶ 
ἴθ Β6Π16] οἷβ δ ΔαἸχῖδιῖ, πθαὰθ τϑοθάθγθ Ὁ]]αίθηυβ γἱβ ΝΗ ἃΠαά, αυδπ) οἷϊο ἀ6- 
Ποίϊθπίθπι ἀρράγθγθ πυμηθῦὶ τηα] Εἰ αἀίπομα, πθααθ ἴῃ ἰηβηίϊαμη ΡΓΙΟοΘάδγο: δαϊ οογία 
46 ἃ ἔγβαιθηι 8. 5. ἱργθιρὶ σουαιηθη δ, 4υδ8 Π1Π1] Δ]. ααᾶπι νο]απίαγί ἂπὶ ἰὰδπὶ 
ὨΘαΌΪαπὶ ἀθηηοηβίγαηϊ. ἘΠ ἤυσπο Θηΐπὶ Ομ [ἃ ἀίοθης δα αΐβ, αυοα ργοπαηοίανς νοοδ-- 
ῬΌΪαπι 5 ρβαἰ Ποαίαπη πὸπ ἤάθαγθ, δαί βίθηι δι: ΟΡοΓοὶ δυΐθηῃ μοο, πο 1|πά, ρογβρί- 
οὔθ ἀθιηοηβίγαρθ. Ουοά δἰ βρη βοαίαμν Βα θθης5 {0Ὶ ῬΓΟΡοβαϊβιῖ, ββηϊβοαΐυβ αὐ ρϑγδ- 
Οἴαβ ΤῸ αυδοβιϊδτη βογαίδί αν. ἘΠ 81 ποὺ, γαγϑαβ ἃ] 104 Ροϑβὲ Ιρβαπι, οἱ ἀδίηάθ ἃ] 1. 
Αἰάαθ [τὰ Ἰαχιὰ ρΡοροβίτδηι γαιίοηθπα ἀθίθοθυϊε 0] ροια5 φαδηι{85, 4αδτη δα ψαίοἰιῖο 
ΘΟμηΘηϊο τ ἴῃ ἰηΠηϊ απ. 

101. 584 ποὺβ ἴα : ϑρὶγιαπΔ βᾶποίατη ἃ 18 οχ Ῥαΐγα Ρ6γ ΕΠ] Ιὰπὴ παϊυγα ἴον οΠπη- 
ἀϊ, αἴχαθ ᾿ἰὰ ποθὶβ ργοργίαπι οβίθπάθγθ οχἰβιθηϊαμα, Αἱ δηΐπὶ ἰὰ 80 ἱπυ οι 8 ΡΓΟΒΙ6- 
μλΔθ5 ἀἰδοθάθηβ, νυ ΠῈ ΒΙΟΝΙΕΊΟΑΝΒ ΔΥΡΙρΙ5.. αἱ ΐπο ΒΟΟραμὰ ἴπαπη ἄθημο 556 08 -- 
ΡΒ, δὲ ῬΕΞ ΒΊΠΌΜ Θχἰ βίη 8Π| ρα ϊπλα8, Οὐοα 5ἱ ἢδιὶ, οὐποῖα ἃ ἴδ ῬΟΡΙΠ οροτίοϊ, αυδη- 
ἀοχαϊάδπη δὰ γοοδθα}85. οἱ ΠΟΥ πὶ 5 ηΙ Βοα 5. ποΡῖ5, φαδηΐατα Ἰσθῖ, ταδη! βδϑίδηΐαν 
οἱ δα πηθης]5 ΘΟ ρΡΓΘΗΘὨΒΙομθη. νθηϊαηΐ, 515 ΡῈ 0 Ὑοο θα] ΠῚ ΒΘΘΠΘΡΆΓΒ 5]0 1 ΠοδίδΠ) νἱ- 

1) ὙεΥΒΑΠΊᾺΣ ἴῃ ΔιιοἴΟΥΘ ΔΡΡΥΪΠΊ8 σχοτεινῷ. ΑἸ ΘΏ ἀπ) Πδἷδ βιιπ1η}} ΠΘΙ]Θηἰοὶ ΑἸ] 1 ἱαδίοί αι. ἀκα Ποὺ 
ΟΡΟΥΘ δὲ ποίου 11}. 11. 9, 46 60η8. οἱ ἴῃ αἰ ββθυϊαϊοηθ (6 Θθουρϊβ: αἰοέϊο ἱη οηιηῖδιις αἰγα,, σοηιροεὶ- 
0 ἀϑρέγα, ημίο ἤμοο, γμίίο ἰθηιοοῖϊμῖο θηιοιία : κιϑίφιιθ ἰαηιθῃ »ιοίαίοηι γϑάοίθέ: δοηίθηίΐαθ σγαυος, 
αγσιπιοιία αὐ ργοθαπάπηι ἑὰ φιοί υοἱμϊέ βγηια,, βοῶ οἰοοιίϊογιο οἱ οοῃιροϑὶοηθ πογιΐπιηιν πογγίαα οἰ 
σΟΉΓαροβα. Αροράϊξ δὰ 5111 ἀν τἰθιπ ΒΟ ΠΟ] αβίϊοα Δυσυμηθη Δ ΠΟ ]5 ΤΠΘΟ]οσοδ8 51} }}11τὰ5. τὐτίπαηι ἰρ58 Α11ὰ- 
Ἀπ ἴῃ ΠΟΘ ΟρΘΓΘ ἱπίθγρυθι δ πλιπθγ8 Πιηρὶ γο]υἶδδοὶ  4αοα πηῃίμη8 ἃ 60 ἐλοίμΠη ΔΡΡαγβί. 

ϊ 

(οἅ. [. 68. Β. 
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1λῸ ΘΕΟΒΟΙΙ ΜΕΤΟΟΘΠΙΤΑΕ 

μβ , ει» 3 - . 3 - Ἀ Π9.0 “ ἐν ΡΞ 

γᾶσϑαι σημαινομένην ἥμιν αὐχουμὲν ὴν ἀπαθᾷ καὶ ἀΐδιον ὕπαρξιν Ἴοῦ υἱοῦ" 
»“»ο ΄ εἴ “ ᾽ ὁ Ψ 

χαὶ διὰ τοῦ ἐκπορεύεσθαι, τὴν τοῦ πνεύματος" καὶ δ ἑτέρων ἄλλα, ἵνα μὴ 
“ δὴ Ν 4 “Ὁ ΨΥ 

ἀπαριθμοίημεν ἕκαστα" καὶ τὰς ἑρμηνείας τῶν προτεσειμέγων ἀμφοτέρων ῥή- 
ὼ ν ἧμ΄ ( »“ ΄ ͵ 

σεων τουτωνὶ, οὐ τὸ ἔχειν τοῖς θεοχοσμήτοις διδασκάλοις εὕρῃς ἂν παραλαμ- 
Ρ ἡ ᾿ 7 

βανόμενον, ἀλλὰ διάφορον ὡς οἶδας, καὶ αὖ τρόωον ἄλλον, χαὶ δήλωσιν 
᾽ὔ ν᾿ Ἵ »“ 

ἰδίας ὑπάρξεως, καὶ τοιουϊωδῶς ἀλλαχόσε διασαφούμενον᾽ καὶ ὅτι μὴ ἐκεῖγο 
Ἀ »Σ΄ὖ᾿ Δ δ »“ ᾿ 7 Ψ 

ἐγκείμενον παρὰ τοῦτο φαίης ἂν σημαίνειν ἢ δηλοῦν, χαὶ οὐχὶ ἔχειν εἶπον 
Χ “ τ λ » ΩΣ εν , 

τὴν ὑπαρξιν καὶ ποῖον ἂν εἶδος οὐχ ὑπερβαίης “σαραπληξίας λέγων ταυτί; 
Ν ᾿ 4 κ ἍΝ - Ν 3 Ν Ἂ ᾿: δ ᾽ Ἀ ΟῚ 

καὶ σὺ αὐτὸς οὐχὶ ταῖς πρὸς ἀνασκευὴν ἐπινοησείσαις σοι ιαστίξεσι, τὸ οὐ 
“ ͵ 

,ὔ ,ὔ “ 

καθαρῶς τὴν ὕπαρξιν βουλεται σημαίνειν ἀντέϑηχας, διὰ λέξεως τῆς σημαί- 

΄ ,ὔ ’ Ὁ 3 “ 

γειν, ταύτην ἀνατρέψαι πειρώμενος ἀλλ᾽ ἐρεῖς ἐπ᾿ ἐκείνων ὡς τοῖς πατράσιν 
5 " Ἄ, Ν "» ἣ, “ 3 ’ [1 ΄Ὃ ι Ις 5 ’ Ν 

ἐλέχϑη καὶ τὸ ἔχειν τὴν ὕπαρξιν ἐπί τε υἱοῦ καὶ πνεύματος ἐκ πατρος" καὶ 
Χῶὰ Γ κ᾿ , Ν »“ 

παρ ἡμῶν ἐγωτίσῃ ὡς εὖγε σοι, καὶ οὐ πάντως ἂν ἐνσταίης ὡς οὐκ ἐκ τῶν 
5 -“ ,ὔ -“» »“» -“ -» 

δηλωδ)εισῶν ῥήσεων τοῦ γεννᾶσθαι καὶ ἐχπορεύεσϑαι, καὶ τῶν αὐταῖς ἀρα- 
͵ , Ἥ εἶ ϑέ 3 Ὁ εἴ 5 ὃ φ Ὦ, “ἢ 3 

ρότως σημαινομένων οἷογεὶ Θέσεων ἐναργῶν; χαὶ ἄπο ηλοῦν, καὶ ἔχειν ἐξε- 
᾿ὰ δι Ν Ὁ“ “᾿ { Ἂ 3 δ 2 Χ ᾿ γ΄ 

φωνήθη᾽ καὶ τοιοῦτον εἰ τι πὲρ ἕτερον. καὶ οὐκ ἂν αἀναιρετικᾶ προς ἄλληλα 

"»“ 7 ἰὰ ς - φ -“κΝ 3 ΄ εἶ ᾿' ΄, 

ταῦτα τολμήσαιο φϑέγξασϑαι, ὡς τῇ τοῦ ἐνὸς εἰσηγῆσει ΤῊν “ατέρου γίνε- 
Ὺ ΄ 2 ᾿ 7 ἑ Η ᾿ [τὴ “ Ὁ ἣ 

σϑαι ἀποσόβησιν, εἰ μὴ μέμῃνας" εἰ οὖν οὕτω ταυτὰ συνομολοϊεῖται δέ σοι 
Ν Ἅ, Χ ε Ψ' « ἃ ἰπρ 4 Ἁ Ἂ 7 Ἄ)Ἅ ὰ ς 7, 

καὶ τὸ τὴν ἑτέραν ἑκατέρων τῶν Οἰονέϊί πρὸς τάδε βάσεων λέξεων ἡρμόσθαι 
-“ "ο»“᾿ ἁῳ ͵ 

τοῖς δὲ υἱοῦ, τίς ἡὶ ἐκ τοῦ σημαίνειν ἄκαιρος περιττολογία καὶ πλέον ἐπι- 
’ ᾿ ἣ “Ν᾽ 2 06 μὰ ᾿ ΝῚ ν δὲ ε ΞΕ Ψ ὰ 

σφαλής; οὐδὲν ἂρ ἐντεῦθεν ὀνούμενος. καὶ Τὴν δὲ' υἱοῦ ὕπαρξιν τρανουμένην 
ἰδ "κα Ν "“᾿ "ωἌ᾿ “ο“ο 

αὐχεῖς, καὶ προσέτι τὴν ἰδίαν μὴ δὲ γὰρ τοῦτο «παράτρεχε σκοπῶν ταῖς 
» ΄ ς ιυχὰ 3} ᾽ὔ ᾿ ᾽ ᾿ Ν Α 

σπατρίικαῖὶς χρήσεσιν.. Οοὔσοιον ἔγϑεν ποληρεστάτως τὸ ἀλληλενδετον ν χαὶ τὸ 

ἄοπιυβ ἱπιραββ ΒΊ]6 πὶ οἱ βΒοπιρ θυθδπα ΕἾ] οχἰβιθηϊίατη:: οἵ ῬΘΓ γΟΘΔὈΌ] τη ῬΕΟΘΕΡΕΒΕ, 

1Π πὶ ϑρίεϊαβ: οἵ ρον 8118 αἰ, πθ βίηραϊα Δἀηυτπογοπιαβ. Εἰ πη θγργοίδι ΟΠ 65. Ἀπ|00- 

τασι Βογατη 4086 δηΐθ αἰχίπηαβ νοοαθα]ογαμι ἃραᾶ ἀϊνιηἰταβ οὐπαΐοϑ τη βί ΓῸ8. ἰηγθ- 

μἶδβ, 564 10 αἱ 5εῖβ τηοᾶο; γΓαγβαβαιθ ἰ10 τηϑᾶο, δὲ οδβί θῃβίομθηι ΡΓΟρτγίαθ οχἰβίθη- 

τἰαθ, οἱ μᾶς γαι]!οηο 1101 Ἔχρ!οαίαμα ἔα11. Εξ μΘ 1Ππ4 ΠῚ ἱπμαογθαῖ, αἱ ργδθίθυθα αἰοὰ8 

εἰσηίϊβοῦγο ἃὰϊ οβίθηάονα, ἴάθο ἤομ μά θ6ΓΘ αἰχὶ οχἰβίηἰίαπι. Ελ ἀυοάηδπι βΘημ5 ἰη588- 

ὨΪὰθ ΠΟῚ ΟΧΒΌΡΘΙΘΒ., δῖ πᾶθο ἀἰοδβ ΕΠ ἴὰ ρΡ88. ΠΟΠΠΘ δα ἀδβιγαοιοηθηι Θχοοριαῖδθ ἃ 

16 ἀἰδιϊποιομΐβ, φυοᾶ μαυᾷ ραγο ναὶ} οχἰβιθμιίαμπι βἰ μϊβοᾶγΘ, μ6ν' ΠΟῸ αυοα ορρομο- 

μα5, νοραθυϊυμι φἰρπίβοαγα,, μᾶπο θνογίθγθ οοπαῖαβ 65. Αἱ μοῖο ᾿πβαρον ἀϊοθβ, αυοά 

ἃ Ῥαϊρίθυ5. ἀϊοίατι. ἔυδγῖς Παθρθ θιϊαπη θχ βίης ὰπὶ ΕΠ απ οἱ ϑρίγἴαπε ἃ Ραϊγα. Εἰ ἃ 

μΟΒῖ5 αὐαδίεβ : δαρα {Π0Ὶ: πθααθ ομμηΐηο ΤΙ ΡΟΓΪβ, αυ0 ΠΟΠ ΘΧ Βεαβάϊοιβ νοοθ}}8 

ΘΕΧΕΠΑΚΙ οἵ ῬἊΟΘΕΡΕΒΕ, δὲ ΘΟΠΡΡΆΘΠΙ 5 ΘΟΓᾺΠῚ 518 πὶ ΠΟ 05, ἀιδϑὶ 1Ποβῖθυβ. Ρβῦϑρῖ- 

οαἷδ, δἱ ἀοποίαγθ δἱ μᾶθογα ργοπαποίαϊαπι 51. Αἴχαθ μοῸ γε] αἰϊα, παυά ρκτοίθοίο 

τανίοθυα ρογοιηρίογία δα άθαβ ἀΐοθγο, ἴα αἱ τὴ0 δάπηϊ55ο, ΔἸΘεΐα5. Βαϊ δχο βίο, πἰβὶ 

ἔοτία ἰηβαηἶβ. 81 διρὸ μᾶθο ἰἴὰ ἴὰ οομἤίοΡῖβ, δὲ μᾶγαπι δἰ ἰθραίγα, 4υδδὶ νοοαθαϊογαμα 

Ῥαβἰ5 ἰδοίδί αὐ ν γ 5. ρον ἘΠΊ, αὐάθ ορῖὶ ἐχ βρηϊβοαία αρουῖαπᾶ γ6] Ἰμἰαΐα Βαρθῦ- 

Πυϊῖα5Ὁ ΝΆ] μἴης οἀρία αἰ }ΠΠ|{ῶἰ6, οἱ ρ6ν ΕἸ] απὶ πιδηϊξοβίαπα οχιβιθηιτίαπι ργοβίθηβ., οἵ 

Ἰπδαροῦ φγορτίαια. Νϑάσθ Ποὺ ἰΐθπι ργδθίθι μα [88., ΟΘΓΠΘἢ5 ἴπ Ραΐγαμη τοχιθα8. ἀὐδπ 

δἰ 1 βδθρίβϑίπιθ τθοϊργοοαμα, οἱ ἴῃ οα ποι 8. ΘΟμΒρίγαῖῖο δῖααθ οΟὨβΟΠΔΠΙΪᾶ. Ουοά ἐπὶπὰ 
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κατὰ πᾶν ὁμόπνουν χαὶ σύμφωνον ὃ γὰρ ἐκεῖ ῥήσις ἡ ἐκπορεύεσθαι, μη: 

δὲν ἄλλο κα ἰδίαν σημαίνουσα ὕπαρξιν, τοῦτ᾽ ἐνταυϑοῖ κείμενον ὁλοχλήρως 

καϊὰ. μηδεμίαν. ῥηματίου παραλλα[ήν. 
ρέ΄.. Σὺ δ᾽ ὡς ἐϊκλήματα ταῦτα προσάπτων, καὶ τὰ τῆς σῆς ὑπερεξαίρων 

διανοίας Γεννήμαϊα,, καὶ πρὸς Ἰὰ λοιπὰ Ἰῶν καϑ᾿ ἡμῶν σοι λεομένων διάβηθι" 

καἀχείγοις ἵνα τὸ πρὸς τὴν ἀλήθειαν ἰθυτενές σοι δείξῃς καὶ ἀπαρέϊκλητον" καὶ 

δεώτερος: οὗτος ἀϊὼν Γενέσθω, τὸ καὶ τὰ τῆς θεολοίας τῆς τὸ προσεχῶς, χαὶ 

διὰ τοῦ προσεχῶς κηρυκευούσης εἰς ἐννοίας ὀρϑὰς ἀγαγεῖν κἀν ταύτῃ γὰρ 

τοῖς προτέροις ὅμοια δρῶν φϑάνας ἐγκελευσάμενος, ὡς τὸ πνεῦμα προσεχῶς 

ἐστιν ἐκ πατρὸς, οἰκεῖον ἀξίωμα τοῦτο παραδιδοὺς, ὡς ἐκεῖ μὴ τὴν ὕσαρ- 
ξιν δὲ υἱοῦ" κἀκ Ἰούτων Τὰ παϊρικὰ διδάϊματα διορθούμενος" “κἀνταῦθα Γὰρ 
.» θεὶς Τὸ διαληφθὲν, ἐπιφέρεις ὡς οὕτω δεῖ Τοῦ λοιποῦ τὰ τῆς ῥήσεως καθο- 
», μολο[εῖν᾽ εἴρηκεν ὃ εἰπὼν καὶ Ἰοὺ ἐξ αἰτίας ἄλλην πάλιν διαφορὰν ἐγνοοῦ- 
»» Μεν' τὸ μὲν γὰρ προσεχῶς ἐκ τοῦ πρώτου, καὶ οὐδεὶς ὁ ἀμφισβητῶγ᾽ εἶτα «οα...00. ν. 
.. δὲ διὰ Ἰοῦ προσεχῶς ἐκ Ἴοῦ πρώτου" ἐνθάδε φρονεῖν ἀνάϊκη καὶ λέϊειν, διὰ 
., τοῦ προσεχῶς προσεχῶς" καὶ καθεξῆς αἱ καϊασκευαί 7ε καὶ ἐρωτήσεις μετὰ 
.» σφοδρότητος" ἡ [ὰρ οὐχ ὁμο]ίμως ὁ υἱὸς, καὶ Τὸ πνεῦμα ἐκ Τοῦ πατρός; ἢ 
9 Ϊὰρ οὐχ ἅμα; οὐκοῦν καὶ ἄμφω δὴ προσεχῶς: ὦ μανίας" ὦ ἐθελονώμονος 
σκαιωρίας νικώσης πᾶσαν ὑπερβολήν" ἰδού σοι καὶ αὐτὸ τὸ προδήλους σχήπε- 
σθαι σκήψεις" ἐπισυσκιάσει τάχα τῆς οἰκείας ἐπὶ τοῖς ῥητοῖς ἀϑετήσεως ἀπε- 
σχοίγισται, καὶ λαμωρὰ πρὸς ταῦτα καὶ ἀσεριχάλυστος" ἡ ἀντίῤῥησις" οὐ- 
κέτι σοι τὸ διορϑοῦν μόγαις ἀμφιλοχωρεῖν ἐννοίαις ἀποϑρασύνεται, ἀλλὰ 

ἹΠ|Ὸ νϑυθαπι ῬΒΟΘΈΡΕΒΕ βιρηίβοαϊ, 4 δίς ἰθχίαϑ ἰπίθρτθ ροβία8, βίπθ {118 γεὶ νο-- 
οὐΪαθ αἰϊνογβιίαϊθ. 

105. Τὰ ὙΘΓῸ οθὰ οΥἰπηῖηᾶ Πᾶθο ἰγδάιοθηβ, ἰπᾶθααθ ΘΧα] Δ Πη5 πηθη 118. οΟποθρίαβ, 
ἰᾶπη δα το] αᾶ ἰᾳοῦπι ΘΟΠΙΓΆ .ΠΟ5 ΟὈϊΘοίου πὶ Ρογρθ, υἱ ἰ6 ἰὴ νϑγιαΐθ σθοίαμη ἰπη46-- 
ΟἸἸπαΒ]]Θπια 6 ἀθπιοηβίγεβ. ΕΣ ΔΙ θγυγη ποο οογίδπλθη 51, αἱ φυοὰ [Πϑοϊορία 48 δὸ 4αυϊ 
ΡῬγοχίπιθ ργδθαϊοαϊ, εἰ ἀθ 6δὸ αὶ ὃχ ργοχίπιο, δά γϑοΐαπι βθηβαπι ἀἰτραίαγ. Ναμιααθ 
οἱ π᾿ ΠοῸ ρᾶγία βαρθγιουῖθυ5 ἔδοίθηβ, παροῦ οοηϑιϊ αἱδιϊ, ααοα ϑρίνια8 ργοχίπιθ ὁχ 
Ῥαΐτο 511, ἃ ὰ0 ἀϊρηϊδίθηι δοοῖρις, 1Π1πῸ ΠΘαυδα δηι ἰαπηθη δχἰβίθη 18 πὶ ρον ΕἸ] πὰ ; 
εἴ Πἴηο ραίγιι ἀοο ΓΙ 85. ΟΟΥΓΙρ 15. « Νδιη4α6 οἱ Ποῖς ἀϊοίαπν γοοα θυ] πὶ Ροηθηβ, ἴη- 
» ἔδγβ αυοά [18 46 το]ίαυο οροτγίθαὶ ἀϊοιοπθπι οοπῇιθεὶ, Ὀἰχὶς ἀϊβραϊαῖον : Ιοοαιοηΐβ8 
» ἀυοαυθ ἘΧ σάῦβα Γαγβαβ αἰ γθηι δι ΘΟΠΒΙ ἀθγατηὰ8 : πᾶτὰ ργοχίπηβ οχ θΥΓΪπηΟ, ἀ6 
» 60 πθῆῖοὸ ἀυθίϊαὶ ; ἀοίπάθ ρ8ῇ ϑὰπιὶ 4υΐ δϑὲ ργοχίπιθ εχ ργίπιο. Ηρίο πθοβββᾶ- 
» ΤΟ ΘΘΉβοΓῈ οροτίοί οἱ ἀΐθεγθ ργοχίμηβ ργοχίπιθ. Ελ ἀθίπἀθ δγριπιθηίογαπι βίγο- 
» Ῥῆδθ ἤβραηΐ δὲ ἱπιθγγοραιοηθθ Ὁὰ πὶ ψμθηηθηϊία. Νοππθ ρᾶγὶ Βοποῦα ΕἸ] 5. οἵ 
» ϑρίντα5 ὁχ Ραῖγα βαηϊῦ ΝΟπηθΘ δίπλα] Ὁ ΝΌΠΏΘ ΘΥΡῸ ἅπιῦο ργοχῖπιθ 7» Ὁ ἰπϑδηίατῃ! 
Ὁ γοϊαπίδνγίαμη ρϑγυθγβιίαίθπι, 486. ΟΠΊΠΘΙΩ σγυδάσαπι δχβαρογαὶ Ἐπ 0] ἙσΟΠΙηΡῚς υἱ 
τηδη [6 ϑἰἃ ἀύοαα6 βίΓ85 ΘΟΠΠπηθηΐα, 4αδ8 ἰΟΓίΑ586 αἱ ἰᾳδῖη σοη[αϊαι ΟΠ θη οὔνθ]ο5, [ὰ- 
ὯΘ γΘΙ αἱ ἰγα ἶ8, 564 Βρ!θη ]ἀἃ Δ Πᾶθο δδὲ δἱ τηϊπίπιθ γθ]αϊα γθβροηβίο. [πὶ ποῃ 
ἈΠΊΡ] 15. ΠῚ σθοῖθ ἔδοουθ νἱἀογὶβ δἰ ἴῃ 50115 νθυβγὶ8 ργδθίθλ 18, 864 οἱ ἰρβᾶβ δὰ 
Ἐτιθρᾶτα ἀροτθάϊ δυ68 ργοροβίίαβ [Ππθο]ορίαβ. Εἰ π08 σαϊάθην ΕΠ απ] ἱπιπηράϊαϊα, 5ρὶ- 

»ν» 
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Ἢ . εν » , 

χαὶ αὐταῖς ἐνάλλεσϑαι κατὰ ῥῆμα ταις κειμέναις σεολογίας ἀπαναιδεύεται" 
» ᾿ » Ἐν χ 5: 1 

καὶ ἡμεῖς μὲν τὸν υἱὸν προσεχῶς, τὸ δὲ πνεῦμα διὰ τοῦ προσεχῶς ἐκ τοῦ 

᾿ Ἢ ἣν γον ι . , 

πρώτου: καὶ διαφορὰν ἀμφοῖν τοῦτο" οὐ γὰρ ἐσμὲν ἄλλως ἢ ἀπαραλλάκ- 
ς 4.3 ὃ Ὁ ͵ ͵ δ , ᾿ ᾿ ἥ ἢ Ξ 

τως, ὡς ἐῤῥέϑη, κηρύττοντες, μεγάλης σοι ἀτοσίας κριγόμεϑα᾽ σὺ δὲ «αρ 
Ἃ π 

ὩΣ 

δὴν καϊὰ λέξιν ἀποϊρεπόμενος, καὶ Τὸ διὰ Τοῦ ,ὔ 

οὐδὲν Τιθέμενος Ταῦτα, καὶ ἀνέ 

προσεχῶς προσεχῶς δομαϊγίξων, καὶ Τοιουϊοϊρόπως ἑκάτερον εἶναι προσϊάσσων, 

ἢ ΕἿ δ ᾽ν 70᾽ ς ΄ 4 3 ἐδ ͵ ᾿ Θ ΙΓ Χ κ 

ὡς μὴ διαφοραν τουῦ υὑσαάρχειν; ἀλλ᾽ ἀδιάφορον, ὑπερήγορον σεαῦτον χαι 

ὃ θ Ν ν) , ᾿ νι ,ὔ ἫΝ ὧν οι Ἢ δ “ ᾿] ὃ 

ιορθωτὴν εὐσεβείας οὐκ αἰσχύνῃ ἀποχκαλεῖν' καὶ σπουδαιον ἀγαιβέτην βλασ- 
᾿οοτἕ " Ν ἥν, »ο“᾿ »“"᾿ 

φημιῶν᾽ καὶ τίς τὴν ἐς τοσοῦτον ἐπεισχυδεισαν σκοτόμαιναν ἀποχλαύσεται, 

΄, ἢ -“ ᾿ ͵ ᾿ »-“ » ἘΣ 

ϑρήνους ἐξισοῦν εἰδὼς πράΐϊμασιν ; ἀλλ᾽ εἰ καὶ τῆς πατρικῆς εἰσηγήσεως ἸΤῆς- 

δὲ κατεξανίστασαι, φράσον ἑτέρωσε τῶν ἁγίων, εἴπου τινὰ διατρανοῦντα τὸ 

φὸ τ π᾿. Ἀ ἥ “Ἢ ΄ . Καὶ δ .“- 5 “ »" ν ῃ νν 

«προσεχῶς οὗρες ἐπὶ Τοῦ πνεύματος" ὁσοι εἶξαι οὐκ ἔνεστιν «πλὴν εἰ καὶ ἦν 

4“ Ἁ “ Ὁ δ -“ 

δοτέον καὶ γὰρ ἐχρῆν καὶ οὕτω ταυτὶ πρὸς ἐκεῖνα; ἢ ἀντιστρόφος, τῶν εἰ- 

Γι Φ ΄ ἥ ᾿ ἢ " Ἂ , “ ,ὔ »"Ἥ 

χότων ὁπότερον συμβιβάσαι, καὶ μὴ ἀνερυϑριάστως οὕτω δογμάτων σε Τῶν 

“ 
-» ΄ “ 

διδασχαλικῶν κατεπαίρεσϑθαι" τούτων Γὰρ ἐναρ[ώς ἀναιρέτην » καὶ οὐχ ὧν αὖ- 

τὸς βρενθύῃ ἡ ἀρίδηλος ἀλήθεια παρισίᾳ" ὅμως ἀπόχρη σοι πρὸς δεφένδευσιν, 

ν ε " Χ . ὦ “.“, ος “2 ΓΝ »“ Χ ν 

τὸ ὁμοτίμως, καὶ τὸ ἅμα προιέναι μεῖαλοῤῥημονεῖν ἐκ πατρὸς" ταυτὰ δὴ Τὰ 

Ἁ δ πη Ὁ ’ὔ Ἂς Ἃ .1 ΄ δα ϑω δ δ “ δ 

μετὰ σφοδροῦ τοῦ πνεύματος ἐπ ἀϑετήσει λαμπρᾷ τῆς παραδεδομένης ὁια- 

φορᾶς προφερόμενα, καί μοι δοχεῖς ἐντεῦθεν καὶ πρὸς ἐχεῖνο τὰ αὐτὰ διαι- 

τῆσαι, πῶς ἐκ τοῦ πατρὸς; εἴπερ ἅμα τῷ πατρὶ χαὶ ὁμότιμος ὁ υἱός: καὶ 

προσέτι πῶς εἴπερ ἅμα καὶ ὁμότιμον τῷ ἐξ οὗ, τῶν προσώτων ἑκάτερον 

ς ΄ εκ“ « Ψ ἢ, »] ν ε ᾽ Ν , “Ὁ “Ὁ « -. 

ἐξ αὐτοῦ; ὧν τὸ εὐέχεῖκτον ἐμφανὲς ὑπάρχον, καὶ πρόχειρον, χᾷν τοῖς ἥμιν 

ἄνω που πρόϊεθειμένοις περὶ Ἰούτου διείληπίαι, καὶ Τὸ ἱκανὸν ἔχειν νενόμισϊαι. 

αἰϊατα δυῖθπὶ, ΡῈ δαπὶ αυΐ οδὲ ἱπηπιθαϊαϊθ ὃχ Ρεπιο. ἘΠῚ πᾶθο ϑὲ ἰηῖθῦ. ΘΟᾺ ἀΠ6- 

τϑηϊα: ἤθάπθ δηΐπὶ ΠΡ δὺϊ ψαυα ὈΙΠΙ6 αἱ ἀϊοῖαπι οϑὲ ργαθαϊοδιαβ, δὲ ἰἁπηθη δγᾶΠ- 

ἀἷ5. ἀρϑαγάϊιαἴ5. τθοὸ8 Ὠ08 8515. Τὰ ὙΘΓῸ Πιᾶθ0 τογαποῖϊ [αοῖθπβ, ἱπιρυἀθηῖογ δᾶ {ἰογᾶπὶ 

Ῥογπορᾶϑ ; οἱ βδὺ ῬΡΟΧΙΤῚΘ ἀορηηιαιζαβ ῥγοχίπιθ ; ἁίααθ ΠΟῸ πιοᾶο αἰταμηααθ 6588 ἰὰ- 

068, υὧἱ ποὴ Πυΐὰ8 τοὶ δὶ1 ἀϊβίογοηια, 564 οἷῖ πᾶ! ίθυθμβ : οἱ αἰϊοίαϊογθμῃ ἰθ ἂὺ οοῦ- 

τϑοίογθιη γϑοία βἀθὶ ποη. δα θθβοὶβ ρρθ]]αγ8, δὲ ργδθοίαγ απ ὈΙΑΒρμθιαΐαγαπι Θχ!]η-- 

οἴογθια. Ουΐβ ἰδηϊαθ. Οἰαδαθ [ΘΠΘΌΓαΒ. 5818 ἀθρίογθῖ, εἴ τομὴ ἸΙαοῖα ἁἄδοααδνα φαθαῖ ὃ 

64 5εἷ οοηίγα ραΐγαμη ααοαῦθ ἀοοιγπδηὶ ἰηβαγρῖβ,, ἀϊο αἰϊαμὰθ ἀαθιημὰπι βδποίογαμπ 

γος θα ατα ργοχίπιθ ἀθ ϑρί γα Δἀβογθηΐθμα ἱπνθηοῦῖβ, ααοᾶ ἘῸῚ οογίθ οβίθ πον ΠῸΠ 

Ποῖ. ψογαμϊδιηθη δἱ μοὺ βρογοῖ, πδπὶ οἵ μος ΠΕΡῚ ρϑυπα τα, 816 δἰϊδπῃι ορονγίογοίὶ 

δος οαπὶ 1115, οἱ νίοθ νϑῦβὰ σοηΐδγγα, αυϊὰ πηΔ 918 οοηγθηϊγοὶ ἀἰβααϊγαγθ, ποι δαΐθια 

δἄθο παραάοηΐον ἀορτμαι!οἶβ ἀοοΙ ΓΙ ὨΪ8 αἀνογβαυῦὶ. Ηδγαπι δαῖτα ἰθ δα ποϊογθι., οἵ πΠῸμ 

ΠΙάΛαμΙ, 4085 ἰδοῖαβ, πη] [ϑδῖα ὙΘΡ [88 ἀγραϊ. Αἰϊαχπαθη 00] δα ἀθίθηβίοπθπι βα Ποθγοῖ 

ἩΠαά ραγὶ λοποτθ, οἱ Δ]ιθαπι σίρε ΡΙΓΟΟΘαοΓ6 ταᾶθηᾶ Υ006 Ργδθάϊοαγ θα ραίγε. 

Ἡΐλδο πᾶσῃο οαπὶ βρίτἱϊα ΟὉ ἀδδιγαθπαδπι ἐταδίίατη αἰ δγθηιίατα. ργοϊαία. ἘλΠῚ ταὶ μὶ 

Ηΐπο νἱάθυῖϊβ, δᾶάοπι ἴῃ 110 ἀυοααθ ἀϊβροηθιθ, αοιηοάο οχ Ῥδίγθ, δὶ οογίθ οὐπὶ 

Ῥαΐγθ δὶ ραγὶ βόθοτο ΕἸ]108. Εῤ ἸΠΒΆΡΘΓ, 4αομηοάο 5ἱ βίμηυ! οἱ Ραγὶ ποποῦο ουπὶ 60 

πυᾶα οϑῖ, υἱρᾶαθ ροῦβοπᾶ δχ ἴρ80 δϑὲ; ουΐα8. Γοὶ τορι μθηβίο ον! άθη8 θϑὲ οἱ οὗυῖα ; 

αἴχαθ ἃ ΠΟΡΪδ., ἴὰ Βα ρουουραΒ ἀθ προ ἀϊοίαπι ζαϊϊ, οἱ θηθ 56 μάθογο ἀοῇηϊίαπι. 

ἜΒΒΒΕΒΒΒΒ, 
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θ᾽ . Νῦν. δ᾽ ἕτερον ἐπὶ τοῦ μέσου σοι προαχιϑήτω" σὸ αἴτιον διὰ τοῦ 

υἱοῦ τὸν πατέρα λεχϑῆναι, καὶ λοίοπραϊηϑήτω σοι ἐμβριϑὼς, κἂν ἑωρακὼς 

εἴης οὕτω κείμενον τοῦτο, καὶ συνημμένως εὐθὺς ἐπαΙόμενον, τὸ, προβολεὺς 

γὰρ διὰ λόγου τοῦ ἐκφαντορικοῦ ανεύμανος ἀποπήδησον᾽ κἂν ἐρόμενος τίς 

τῶν πατέρων αἴτιον δ υἱοῦ εἰρήκει τοῦτ αὐτὸ πάλιν ἀκούσαις, ὁ προβο- 

λεὺς φάμενος διὰ λόγου, μὴ προσχεῖν ἀνα σλρδιο τὸ παράπαν, ἀλλὰ ῥιζόθεν 

ταμεῖν κατεπείχϑητι, τὸ, προβολεὺς μὴ τὸν αἴτιον ἐνθαδὶ λέγειν ἀσοφαι- 
- ) δ Ν ψϑ , 2 ἰμὰ Ὁ "δ Ἁ 3 
γομενος" καὶ τῶν συγήσων κανταῦσϑα γένου σοι διαστολῶν' ἄλλως τὸν αἴτιον 

ἡνίκα μὴ δὲ υἱοῦ δοματίζοιτο' ὡδὶ δὲ μηδαμῶς ἐμφαίνειν διοριζόμενος" καὶ 

πόσης ταῦτα δεσποτείας, ὅσης κυριαρχίας εἰσὶν, εἰ ὁ τὴν ὁμολογουμένην ἔν- 
͵ὔ ͵ Ά , »"Ἢ -“ο 

γοιαν [εγραφώς; πάντες γὰρ οἱ ϑεηγόροι μονομερῶς ἐπὶ τῆς αἰτίας τὸ προ- 
ν᾿ ἐᾷ , Ὁ ν δ ᾿ 3 ς δὴ ν, «{ “ 

βολεὺς ἐξειλήφασι" καὶ οὐδεὶς οὔμενουν ὁπουδήποτε πρὸς ἕτερον εὕρηται με- 
»“ὦ" ο“ ,ὔ 

ϑιστῶν, τῶν ἀσύγνωστα παρανομησάντων σοι γράφοιτο' σὺ δὲ ταύτης ἀσά- 

ἴων καὶ ἀριστῶν τῆς κοινῇ σφίσιν ἁπλῶς εἰλημμένης, καθ᾽ οὖς οἴκοθεν σχε- 
᾿Ἷ " Ὁ“ , »“᾿ 

διάσας ἐφάνης ἀφορισμοὺς, εὖ ποιῶν οἴει καὶ φρυάττῃ διακενῆς" καὶ οὐ πάν- 
ς "»“»“ ᾽, “Δ μὴ ς ἰδ , ὁ δὴ Ἁ ὁ. . “Ὁ ΄ 

τως ἀγνοεῖν σε φαίην ἂν ἔγωγε, ὡς ἰδιαιτέρως ἐδήλωσε τὴν αἰτίαν τοῦ πνεύ- 
᾿ ς Χ Χ ΦΩ͂Σ Ν Ε “ ε Ν , 

μᾶτος ὁ τὸ προβολεὺς καταγγείλας, ἢ ὁ τὸ αἴτιος" ὥσπερ ὃ τὸ γεννήτωρ, 
“ἡ Ψ δι μαν ᾿ ᾿ ἢ τὸ αἴτιος αὖ ἐπὶ τοῦ υἱοῦ: τὸ μὲν γὰρ κοινὸν καὶ χαϑόλου" τὰ δὲ ἴδια 

ἃ δ Ὁ μῃ Χ 5“ ᾿ Ἁ 5 3 τὸ 3 ω , ΕῚ 

παρ ὃ καὶ ἄμφῷοιν μὲν αἴτιος ὁ σατῆρ, ἀλλ᾽ οὐκ ἄμφοιν Γενγήτωρ, ἢ προ- 
δ »"Ἢ ΝΥ “- 

βολεὺς, ϑατέρου δὲ μᾶλλον κατὰ ϑάτερον αἴτιος" καὶ ἀμφοῖν κατ ἀμφότε- 
"»“"΄ ἃ »“Ὃ -»“ ἃ 

ρα’ ὡς Τοῦ μὲν καϑ' ὃ Γεννήτωρ αἴτιος ἀνομολοΙεῖσθαι, Ἰοῦ δὲ καϑ' ὃ προβο- 

λεύς" τῷ τοι καὶ ὁ τὸν πατέρα τοῦ πγεύματος αἴτιον λέϊων καϑ' ὃ προβολέα 

100. Ναπο «ἃ]1υἀ ἃ ἴ6 ἴῃ τηϑαΐϊαπι ργοάαοσαίαν., πορα «υοα Ραΐθν ΡῈ ΕἸ ατα 
οἂυδα ἀϊοαῖαν, ἰάχαθ σγαυ!θὰβ ἃ ἴθ Ὑθυ 8. ἀθοϊατηθῖαν, οἰϊδηλβὶ Ὑ] ἀδα8. 810 88 ΒΆ 66 

τοχίαμη οοπἰπαποιίπηααθ οἱ βίαια Δα Ἰϊὰ γουθὰ : ῥγΟ 5ΟΥ πῖνε με Ῥογύτσι ογμἰβοπεῖς 
δριίγίίμβ. ΑΡᾶρθ ; οἰϊαπηβὶ ραΐγαμα ἃ] 4 ἷβ σαδαπι ροΥ Εϊἰίωπι, ἤοο νἱοϊββί παι 0101 ἃ1-- 
οἴππι ἀὐ 168 : ργοΐαβου ἀϊοίαθ ρ6ὺ Ὑ γΡαΠπ : π6 αἰίθπάθγ ραιϊαγῖβ οὐμηΐηο., 86 γἃ- 

ἀϊοῖθα5. ἀπιραϊατα ργΟρΘΡᾶ; νοοαθΆ] πὶ ΡΓΟ 507 πορδη5 Ποῖο σαιμδαϊίριγι ΒΘ ἤοαγθ, 
Β0ΠΠ|84ὰ6 απὸ ἀυοαιθ ἀἸβιϊηοι ΟΠ 5 ἴαἷβ ἸΏ ΠάΘγθηβ. Α]1]ὰ8 αἴοὶ σαμδαΐίριγε Οὐ 
ΠΟη ΡμὲῈΓ Εἰϊμηι ἀορτυμλαιίχαϊαι" ; Ποῖο δαΐθπη ποαυδυδιη ἰᾷ 5ἰβηίἤοατα ἀθπηίδηβ. 
Ουδηΐδα ᾶ60 ἱπηρααθηΐαθ βαηΐ δία ἰυγαηη 1415} ααΐϊ σομ βθβϑαπι ΒΘηβαμη ΒΟΥ ρ51511. 

Εἰθηΐπη Ομμ65 δ] οααΐ ΘΟΠΟΟΡΙ6Ρ αἱ οασβᾶθ βρη Ποαι ἱνὰτη γόοθπη ρΓΟ 50 ἃρ66- 
Ῥϑγαηΐ : πϑιηοαὰθ 8] αυαδπᾶο δα ἃἰϊαπι βθηϑαμπι ἰγϑηβία 586 οομηρουϊϊαγ. ΤΙΡΙ ἘΓΡῸ 
ἱηνθηΐδ Ὀ}}1ἃ ρϑοοδηϊίαπι ἀδπηπαίίο ἱηῆϊραῖαν, Τὰ Ὑ6ΓῸ Δ Ποὺ βθῆβὰ ἰοῆρα αΪ5668-- 

ἄθηβ, 4αθπὶ 1111 οογηπιαηϊίον δαἀορίασταμϊ.,, βθοαπάπῃι 008 βροηΐθ μὰ υἱάθυϊβ β8ὰ- 
Ῥιϊαηθαβ ἰηϊογβῖθθθ δχοοιητηπηϊοδιοη685. Ραΐϊὰ ἴθ ῬΘη6 θϑίβ8θ6, οἱ νᾶπὰ ϑ]οτῦία ἰθ ἰδοίδ. 

Νϑᾷαθ ΘΓΡῸ πὶ ρίδπθ ποβόϊγθ ἀἸσαπι, χαρά πιαρὶθ ργοΟργῖΘ ἀδποίαν!ι ϑρ "115. Οαα58Π1, 
18. αὶ νοοαθαϊατα ρῥγοάπμοίοτ' ἰπὶα] 1, ααδηῃ αυἱ σαιδαίίνιιδ : βιοαὶ οἰϊαπλ 9 ΤΟΥ τα Ίᾳ 

4ὰπὶ σαϊίδα,, οαπὶ ρίαν 46 ΕἸ]ο. ΠΙυα Θηΐπὶ οἱ σοιππιαῃθ οἱ μη νθγβα]6., Πᾶθο ἃὰ- 
ἴοπι ργορτία. ΠΠπ4φ6 οἵ διηθογιιπὶ βΘηΪ ΟΣ, ἃὰϊ ΡΓΟΐαΒΟΙ ; 564 ΔΙ [ΘΓ ὰ5. ῬΟΙὰ5. βθοῦης 

ἄστη δἰ ἰουαηι οαπβα., οἱ δ θογαπὶ Βθοαπάαπη ΔΠΊΡῸ; ἰΐὰ αἰ Δ] υΐα5. αυΐϊάοιῃ., βθουη- 

ἄσπι χυοά εβὶ φϑηΐίου., οαιβὰ ἱπιρτορνίθ γοοίϊθίαν ; ἃ] ΓογίαΒ δαΐοπι,, ἀαδίθημβ οϑῖ 

οοἀ, ἢ, 70. ἢ. 



οοὰ. ἕ, 71. ἃ. 
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αἴτιόν ἐστιν ἀναγορεύων, κἂν συνεκφωγῶν εἴη τόδε, κἀν μὴ συνεκφωγῶγ' χαὶ οὐκ ἔστιν ἄλλως ἢ οὕτως αἴτιον εἰρῆσϑαι τοῦ πνεύματος" ὑπεξαιρουμέγου 
γὰρ τούτου, ἀσεβὴς δὲ ὁ οὕτω φάσκων, συνεχβέβληται καὶ τὸ αἴτιον, εἰ 
μή που καϑ᾿ ὃ Γεννήτορα, καὶ Ἰοῦ πγεύμαϊος αἴτιον ἐθέλει φΦρονεῖγ᾽ Ἰρόσος 
γὰρ ἕτερος οὐδαμῶς" ὃ χαὶ αὐτὸ προδήλου βλασφημίας ἐχτόχιον. 

οζ΄. Πῶς οὖν ἰδιαίτατα τὸ τὴν αἰτίαν “σαριστάγων τοῦ πνεύματος, οὗ 
χωρὶς ὁ ταύτης εἰσαχθείη λόϊος οὐδ᾽ ὃ ππωσοῦγ' ἔστιν οὗ μὴ σημαίνειν τὴν 
αἰτίαν διϊσχυρίσαιο, ὡς εἴ τις τῆς ὁμοίας ὧν διαθέσεως, ἐπειδήπερ ὅμοιος 
ἐν ἑκατέροις ὃ λόϊος, τὸ τὸν ἰδιάζουσαν αἰτίαν τοῦ υἱοῦ ἐκδιδάσχων,. τοῦτο 
δὲ ὁ γεννήτωρ' ἔστιν οὗ φάναι μὴ δηλοῦν αὐτὴν ἀπαυϑαδειάσαιτο: ἢ «σῶς 
ὃ ταῦτα νομοθετῶν οὐ χαιγοφωγῶν εἴη τῶν πατριχῶν ἀλλότρια παραδόσεων: 
ἕν σοι τὸ ἀσφαλές, εἶ πατέρα ἔχεις τὸν οὕτω διοριζόμενον' ἀλλὰ τούτου μὴ 
ὄντος, δεῖξον αὖ εἰ ἐκ προφάσεως οἱἷασοῦν τῶν ἐκὶ Τῇ ῥήσει διηϊορευμένων 
τῷ θεολοηκότι παϊρὶ, συνῆκίαι σοι τὸ πρὸς ἑτέραν αὐτῆς παρὰ τὴν κειμέγην 
ἔγγοιαν ἔχπτωϊον, εἴ ποθεν ὧν οὕτω φησὶν ““οἷδα ὅτι ἐστὶν ὃ πατὴρ ὑπερού- 
»» σιος ἥλιος, πηΠὴ ἀγαθότηϊος, ἄβυσσος οὐσίας λόγου, σοφίας, δυνάμεως, 
.. Φωϊὸς, θεότητος, πηὴ Γεγνητικὴ καὶ προβλητικὴ τοῦ ἐν αὐτῇ κρυφίου ἀἴα- 
.» θοῦ",, ποία σοι ἐντεύθεν λαβὴ, μὴ περὶ τῆς αἰτίας εἶγαι τὸν λόϊον, ἀλλ᾽ 
ἑτέρας ἁπλῶς τυϊχάνειν παρὰ ταύτην ἐμφάσεως; ὅτι πηγὴν τὸν πατέρα διαῤ- 
ῥήδην βοᾷ᾽ καὶ τίς ἀληθείας φίλος τοῦτο τρανῶς ἀκούων συμπερανεῖ, τὸ μή 
αἴτιον, ἀλλ ὅτι τὴν “ηγὴν γεννητικὴν εἶγαι, χαὶ προβλητικὴν διορίζεται 

4 

οϑὲ ῥγοΐαβοῦ. Οὐδηλοθγθπὶ οἱ αὶ Ῥαΐγθηι οδβαπι ΒΡ ΓΙ αΒ. ἀἰοῖ!., φαδίθηιμβ δὲ ργοία- 
507, ΟδβΆμα 6888 ἀθπαηιδί ; βίν βίπηα] ἰᾷ ργοπιιηοίοι, βῖνθ βϑοιβ: ΠΘΑ4ῸΘ Δ]16Γ ]]- 
δὲ ῃἰβὶ 80 οδυβᾶπιὶ ἀἴοθῦα ϑριγιὰβ ἢ οἰθηΐμα πος βαθβίγδοίο » ἸΡΓΘΠΡΊΟβΒ. Ηἰ ααὶ ἐϊὰ 
Ἰοχαϊίαγ. πηι! ψαθ Θχρβ!] αν σαιιδαϊέριιγι, ᾿ἰδὶ ξογίδ αυδίθημβ Ῥαίγθῃι οἰΐαπι ϑρί [8 
οαυιδᾶπι γα]1 ἰπ[6]]Πρθγθ. ΑἸ 8. Θηΐπι τηοάπ8 ΠΌ]]ὰ8 οϑὶ ἢ τη οἱ Πΐο ἰρ88 πιδηϊβοβίδθ 
Β]ΑΒΡΙΗΘηνΐδθ ἐοθίυβ εβϑὶ. 

107. Ουοπιοάο ΘΙΓΡῸ ἀρρτίπηθ ργορυίαμι δῖ οαιβᾶπα θα ἑ ΒΘ Γο ΒΡ ΓΒ, β'π6 400 6 
ἰρβᾶ Πυμηυδηι 5ΘΓΠῚΟ ΘΟΙΠΠιον Ροία" δὲ οαΐαβ ΒΒ οαγΘ οαϑᾶπη ΠΟη ΘΟΠΙΘΠάΘΓΘΒ; 
ΘΙ] 81 4α]β ΡδΓῚ δδ8θὲ Βα ίϊα., «αοηΐδηη βίγα 8 ἴῃ αἰΓΙΒα 8. Γαϊϊο, 488 ρθοι]ᾶ-- 
τοηλ ΕἾ] οαυβᾶπῃ ἀοοθὶ,, ἰὰ δϑὲ βρϑηϊΐοῦ. Εβὲὶ Ὁθὶ ἀϊοθπαὶ ποῃ οϑίθηάογοα δι ἀδοῖδπ. 
Αὐὶ αυοιηοᾶο αὶ [4]1ὰ ἀβῆηϊι, ποὴ εἷΐ πογὰ Ἰοαύθηβ, δὲ ἃ ραίγιπη ἰγδα ἰοηΐθυβ 
8]Π16 πὰ ὃ Τηαπα ΠῚ ταϊαπη δὶ, βἰ (τμϑοϊοραπι) ραΐγθπι μα 068 εἰς ἀθβηϊθηίθμι. 864 
5' πυΐϊμβ {01 οορία ποη δϑῖ, ἀθιηοῃβίγα αυοπᾶπι ργδοίθχϊα ἀοοϊγίπαθ οἷγροα απο ἀΪ- 
ΟἸΪΟΠΘπὶ ἃ ἰΠΘΟ]ΟΡῸ ρδίγα ἰγδάϊίδθ, ΟΟΠΠραἴαν ΠΕΡῚ ἰγαηβιο δ Δ] [πὶ οἰαβάοπι ββη- 
ΒΌΠῚ., 51 [ὉΓΙΘ 50 ἀϊοαῖ: « βοῖο ΡδΙΡθμα 6586 Β ρου θϑἰϑη 18] 6 πὶ 80] 6η., [Ὀπίθιῃ Ρο- 5 πἰϊαιἶθ., ἀργβϑατα βαυββίδηϊαθ ὙοΥθὶ , βδρ᾽Θηϊίδθ.,, υἱγίαι 8, ]αοἷβ, αἰνιη!αι5., ἔοη- » ἴθη1 δΘηθγαπίθηλ οἱ ργοίαπάβηΐοπι 14 αυορά ἴῃ ἴρ8ο δϑὶ θοηῆσπι. » Οπαδηαπὶ {0 
Πΐπο ἃηδᾶ βϑί, ἀαοχηίηυβ 46 οαμβᾶ εἱΐ ΒΘΓΠΊΟ, 564 (16 Δ]δγα οπηηΐπο τὸ δῖ ἢᾶθο 10- 
οὐἰο. ἢ βἰχαϊάδθηη [οηΐθιη θβ86 Ραίγθηγ ἀἰβογίθ οἰαπγαῖ. Οαΐβπαπα γυϑυὶ τα! 8 ἃμηᾶπ5 ΠᾶδΟ 
ἸΙχσαίάο δι άϊθηβ., οομοϊτιθι ἤθη 6586 ΟΔΒΑ Εν απ, 56 ροϊΐα8 6888. οπίθηι βρη 8] 6 πὶ 
οἱ ῥγοίαπαθπίοπι ἀθῇηίει ἀρβοοηθὶ ἴῃ θὰ Βοηΐ } Ουΐβ Ρίοσαμη ἀορηηδϊαπηι ἀΘἴθηβου , 

μα 
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ἨΙΒΤΟΚΙΑῚ ΒΟΘΜΑΤΙΟΔῈ {18ῈΠ 1. 1δ1 

τοῦ ἐν αὐτῇ χρυφίου ἀϊαθοῦ" καὶ Τίς δομάτων εὐσεβῶν προϊδάμενος, Τὸ μὲν 
γεννητικὴν οὐχ ἁσλὼς τῆς αἰτίας, ἀλλὰ καὶ εἰς διαφορὰν αὐτῆς δεόγτως 
ἐχλήψεται ; διάφορον Γὰρ υἱοῦ καὶ πγεύματος αἴτιον ὁ παϊήρ" Τὸ δὲ προβλη- 
τικὴν, μὴ αἰτίας, μὴ διαφορᾶς εἶναι δηλωτικὸν ἀπαρνήσεται; πῶς Ιὰρ ὅλως 
διαφορᾶς, εἴ γε μὴ ἁπλῶς τῆς αἰτίας ἐστί; τίς δ᾽ ὃ ταῦτα καλῶς εἰδὼς, 

᾿ -“» -“ »"ὝἭἩ ᾿ ὃ ἡ « ΙΟΥἹᾺ χαὶ ἀμφότερα Τῆς αἰτίας, καὶ ἀμφότερα ςς διαφορᾶς; ἐπεί περ ἀνάϊκη" εἶθ 
Ψ -“ , Β, , ἑπομένως ἀΐων καϊὰ συνάφειαν, αὐτὸς μὲν οὖν ἐσΐι νοῦς, λόϊου ἄβυσσος, λό- ὴ . 

» , μ ς᾽ ἃ ου γεννήτωρ, καὶ διὰ λόγου προβολεὺς ἐκφαντορικοῦ πνεύματος" χαὶ τὸ 
ἐν Γεννή Γ ῦ δ ϑέντος κρίνων ὃ Ὁ τῷ τούτων ἐχφαν- 

μὲν ἐεννητῶρ λόίου, τοῦ διευχρινηϑέντος κρίνων διορισμοῦ τῷ πούτων ἐκφαν ὼ Ν δὲ λ “ δ Ἁ λό. Ν σ 9 , ἐ μ , 5. ὦ τορι" τὸ δὲ προβολεὺς διὰ λόγου πρὸς ἕτερον ἀπάγων πιγεγοημένον αὐτῷ; τὰ μ᾿ » ͵“ , οὐχὶ δῆλος ἐστὶν ἀγαντιῤῥήτως τῆς τοῦ συνειδότος κατεξαγιστάμενος διαγνώ- 
΄ ᾿, ᾿ Ν Ν᾿ »"»Ἥ ε Ψ Ε Χ ᾿ «ἢ 9 σεως: τί δὲ σοὶ καὶ τὸ μεγαληγορεῖν, ὡς προβολέα ἔφη, καὶ οὔχιί αἴτιον; 

ἐπὶ ἐξαπάτη δῆϑεν, ἤ πεποιθὼς ἧς τοῦ παρὰ τὰ διηγγελμένα τοῖς ἁγίοις Ἵ 
ε -“ »Ὼ“᾿ ,ὔ ψ Ἁ ,ὔ “ 7ὔ ,ὔ φάναι “σαρασυρήναι ἡμὰς" τί φής; οὐχὶ παραδεδομέγη τοῖς “εοφόροις λέξις « ἢ 3 σι Ὁ Ὁ ες »"» ᾿ ΄ ς “ Ἂ ἢ «ροβολεὺς, ἀλλ᾽ ἀσήμαντος" μενοῦν γ8 καὶ συνομολογήσαις, ὡς οὕτε μὴ 

“«παραδεδομένη, καὶ Ὡροσέτι σφίσι σημαντική" πῶς οὖν ἐσσὶ διαφορᾷ αἰτίας κα 2 ΄“Ὃ Ϊ δ Ν Φ» ν 3 Ἁ ’ὔ Χ ᾿Ὶ εἢ δ }Ὶ 
πάντως ἐρεῖς; ἰδοὺ γοῦν σοι κατ ἄμφω τὸ ταύτης σϑεναρὸν καὶ ἀπροσδεὲς 
κατά τε δήλωσιν καὶ ἐχφώγησιν' ἀλλ᾽ οὐχὶ δήλωσις καὶ αὐτὴ, ἡγίκα λέγοϊο Ε] ε ὡς ΝῚ ἡ δ ε ἱ 43, ν]  Ἶ “Ὁ Ξ ,ὕὔ 5 ἰρεὸ ς δ δ υἱοῦ" χαὶ ἤδη σοι ὁ πόγος ἐστραπται ἐπὶ χεφαλῆς τίς αὐτῶν ὁ διαστει- 
λάμενος ; ἢ δεῖξον, ἢ δεῖ σε στέρξαι τὸ σφῶν εἷς παράδοσιν οὐ διάστιχτον, , Ν δέ Ἂς θ “ 2 ΄ ε ᾿ ᾿ »"ὝἯ 2 7 ἐξ συμβαίη μὲν δέ σοι καὶ χα ἄρως, εἰ βούλει, οἱ παρὰ τὸ τῆς εἰρήνης καλον ς κε ἢ 3 ἐς 3 ἈΝ Ἁ Ν᾽ ε Ῥ ΕΣ ΜΝ Ἁ 
ὡς εἶδεν ὁ ἀλάϑητος ὀφθαλμὸς, καὶ πρὶν ὑπερμογήσαντες οὐ μικρῶς, καὶ “« . ἡ 3. ἃ δε ἢ 7ὔ ἃ. 28 ἤ 2 ον ΄, 2 νὺν οἷς αὐτὸς ἐπέσκηψας κατεξεταζόμενοι" ὁμολόϊησον οὐκ αἰτίαν μόνον ἀλ- 
δοποΡα ἵν απ αυϊἄδιη ποη Βἰταρ] οἰ τ6 οαβᾶθ, Β64 οἰΐδτῃ δὰ αἰ δγθηιίαια οἰαβ δοοὶρίοιϑ Ῥίνθγβαπι θηΐπι οϑὲ ΕἾΠῚ οἱ ϑρίγταβ. οδπβαι να ΡᾶΐθΡ, Αἱ ῥγοϊαυβίναμη.,, πθὸ αἰ ουθη- ἰδ Πθο οδυβδθ 6856 βρη οαι᾽ ναὶ ὨΘΡΆΡΙϊ. Ουοηηοάο δηΐπὶ Ομϊηΐπο ΑἸ δγθηςαθ, βὶ αυΐϊάθηι βιὰ ρ] οἶτον οᾶσβα δϑὶϑ Οὐδ γοιὸ Πᾶθο ῬΓΟῸΘ 80ϊϊ, οἵ ἅτηθο οδιβαθ, δὲ ἃπθο αἰ δγθπιϊδθὺ παπλᾷμθ ἰΐὰ πϑορϑδί[αβ Ροβίυ!αϊ; ἀθίῃηθ σοπβθαιθηῖον. ἀπ ϊθηβ βϑουηαπι ΘΟΠΠΘΧΙΟΠΘΙΩ : ἰρ86 ἰδ 6 οϑὶ τὰθηβ, ὙΟΥΡῚ ἈΡΎΒ58, ὙΘΡθὶ ρϑηϊον, οἱ ΡΘΡ γογραπὶ ΡΓΟΐΌΒΟΡ, ΘΧΡΙ θη ἀθβοθηι5 ϑρί εἰϊαβ ; ἀἸοι Οπθπι βΈΠΙ ΟΣ δε Ῥεγόϊ, ρϑυβρίουο βϑῆβα {γί- θαδὲ πηδηϊ ϑβίαίουϊ ; ἀϊοιϊ ποῖα δαΐθιη ΡΓΟΊδΟΥ ραν Ῥογόιωγ δα αἰϊάτα ποιίοπϑιῃ ἐγᾶ- μαι 7 Νοππθ ἀρρᾶγθὶ μας βἰπθ ἀυθίο οοηΐγα ΟΟΠΒΟΙθη 86. βαὰθ ἀϊαρποβίπι Ιου ὃ Οαν δυΐοπιὶ ἴὰ τηδρηϊβοθηΐον ἀϊοῖθ, αυοα. ργοίαιβογθιη ἀἰχοῦῖς, πος οαμβΆτη 7 αυϊα ΠΘΠΡ6 Βΐπο ἔ4]]6γ8. γ68] οοπῆαίβ, ἄχπι οχίτα βᾶποίογαπι αἰοῖα ποβ ἀϊοῖβ αρβίγδοϊοβ. Ουἱᾶά «αἰ5ῦ ΝΟΠΠΘ ἰγααϊῖα δϑὶ ἃ 1πθορμοῦῖβ νοχ ργοΐαβου ἢ πατη Πᾶθο Βδῃϊ Ποία οδ-- τοῦ ὃ Ὁιίψαθ οοπβιθθογῖβ, αυοά προ ἰγαάϊξα ποῃ εἰϊ, οἱ ΡΥδθίθγθα ἀρὰ ἰρβοβ βἰσηὶ- βοαϊῖνα. Οὐοιηοάο ἰβί ταν ἢ ΡΓΟρίθν . οασβαθ αἰ Πδυθηϊίαμι, ΡΓΟΥΒῈΒ αἴοθβ, Ἐπ δγρὸ {Ὶ ἴῃ. ΔΊ ΒΟθυΒ νὩ] 145 οἱ πῸ]Π]Π 18 ἸΠα]β 65 βἰβη Ποαίυ5. δὲ ργδθάϊοαϊίο. 864 ποῃ δϑί πηᾶ- ὨΪ βίδιϊο μᾶθο, οαπὶ ἀ6 ἘΠῚῸ ἀἰοίϊαν. ἘῚ ἰᾶπι {0 ὶ ἰάθον δὰ ἰηϊϊίατη γθάϊι. Οαΐβ 1Π0- ταμι ἀἰδε]ηχί Εῦ Ὑ6] οβίθηθ., γθὶ ορογῖθι ἴθ ἀϊοίαπι ἱΠΟγαπα ἈΤΆΡ] ΘΟ ἰατηααδηι ἰγᾶ- ἀπαπὶ ἀρβαια ἀϊβιϊποιίίοπθ. 564 ἔλο οοποοάδηγας {ΠῚ ΡΌΓΘ, 8] Υἱβ; δἰϊαπηβὶ πὸ8. ὉΡ Ρδοῖδ Βοηαπι, αἱ ᾿ΟὨΠΪἰαΘη8 Π 6 ΟΟΌΪῸΒ ποβοῖ!, πος ἀΐα πθο Ιδγίίοι: ἰᾷπὶ ΙΔ Ρογανί-- 

οοᾶ, {, 71. Ρ, 



οοἄ. ζ{, 72, ἃ, 
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Ἁ Ν » ’, λὰ χαὶ διαφορὰν αἰτίας κατὰ τοὺς ϑεοειδεῖς ἀδιαστόλως διδασχάλους σημαι- 
Ἁ ε “Ὁ ὅ , Ἁ Ἷ τ φ “ νειν τὸ προβολεύς" καὶ ἡμεῖς τούτῳ μόνῳ τὸ αἴτιον μὴ ἐκφωγοῦνγτες ἀρκεσθη- 

" ᾿ ως. »ἤ ’ ᾿ “2 ἈΓεΝα αν ἃς ᾿ σόμεθα, καὶ γρᾶαφαις ἅπάσαις λόγων χαὶ προφοραις" ἀλλὰ τὸν ἀναφαινὸμε- 
"“ ᾽ὔ [4 οὗ “Ὁ νον ἐντεῦθεν αἰσχύνῃ μυκτηρισμόγ' καὶ τί σοι τὸ λογισϑῆνγαι τοδὶ «πρὸς Τὸ 

» ᾽ Ἁ τω ο  Υ ΄ ΄ὔ οη, κερδανεῖν ἀδελφοὺς παροψομένους σοι τοσαῦτα ἐπὶ Ἰούτῳ γεανιεύμαϊα: μᾶλ- 
Ἀ ᾿ Ὸ] 2 Ὁ" Ν -ὉὝ» 5 7 ’ Ψ λον μὲν οὖν τάδ᾽ ἐπιβεβαιῶν, καὶ ταῖς ἰδιασυστάτοις σοι χρήσῃ διαιρέσεσι 

»οῺΣ2.ἊἌὌ Α “»“ῳ ο, » καὶ διαστολαῖς" καὶ οὐχ ἁπλῶς τὸ τοῦ μυχτῆρος ὀφλήσεις σαφὲς, ἀλλὰ καὶ 
“ “ 

᾽ὔ «σροφαγὴς ἡ κατὰ τῶν χηρύχων τῆς εὐσεβείας στησεταί σοι ἀντικατάστασις" 
, ΒΩ πρώην μὲν γὰρ ἑγὸς μόγου τούτων ἔγοχον σεαυτὸν ἐδείκνυς, ἐπὶ δοκήσει δῇ. ἂν» ᾿- » -“ , εν θηρολεξίας ἠχριβωμένης" γῦν δ᾽ ἐξ ὧν εἰς ταῦτα Ιραφαῖς παραδέδωκας, 

οὐχ ἕξεις ἀμφοτέροις ἐξαλύξασϑαι τὸ ὑπεύϑυνον. 

ρη΄. Καὶ τούτων οὕτως ἀποχρώντως ἐχόντων, ἐκεῖγα σοι καὶ τὴν αὐτο. 
Ν »Ὁ-Ὃἢ "Ὡ“ “ 

λεξεὶ τῆς διὰ τοῦ υἱοῦ αἰτίας τράγωσιν παραδϑήσουσι' πολλάκις κατ ἀνα. 
-Ὁ᾿ ,ὔ - ,ὔ χκαίαν τῷ λόγῳ παραληφϑέντα περίληψιν' ὧν καὶ ὁ γεννήτωρ οὐκ ἀφανὲς, 

ἀλλὰ τηλεφανὴς ἔστι σοι καὶ οὐράνιος" “τὸ ἀπαράλλακτον τῆς φύσεως ὅμο- 
» λογοῦγτες τὴν κατὰ τὸ αἴτιον καὶ αἰτιατὸν διαφορὰν οὐκ ἀρνούμεθα ἐν 

᾿ νὰ -» -“ » ᾧ μόνῳ διακρίνεσθαι τὸ ἕτερον τοῦ ἑτέρου καταλαμβάνομεν, τῷ τὸ μὲν αἷ- 
53 ἢ . Ἔ- “ἌὭΦΨΠΕἘΠΥ; ᾿ κω ,.» 5", . »» τίον εἶναι πιστεύειν, τὸ δὲ ἐκ τοῦ αἰτίου, καὶ τοῦ ἐξ αἰτίας ὄντος" ἄλ- 

»» λὴν πάλιν διαφορὰν ἐννοοῦμεν, 7ὸ μὲν [ὰρ προσεχῶς ἐκ Ἰοῦ π ὥτου, τὸ δὲ ὡ β μ Ὁ 
. διὰ Τοῦ προσεχῶς ἐκ Τοῦ πρώτου.,, Διαυϊὴς ἰδοὺ πάγη σοι, καὶ ἐπίοπον, 
ὡς κατὰ πρώτην διαίρεσιν, διαφορὰν υἱοῦ καὶ πνεύματος πρὸς τὸν πατέρα 

δ ὃ ΑῚ .ν Ν Ε εἰ δ ᾽ὔ μ᾿ 37 δὲ ᾿ 2 ψὰ “ , 3, παραῤδιόους, τὸν μὲν αἴτιον εἶγαι διαγορεύει: ἄμφω δὲ ἐξ αὐτοῦ αἰτίας ὄγ- 

Τλὰ5; Θ᾽ πῦπο ργοὰΐ ἴὰ ἀθογου 8:1 δχδρι πηι. (Οπβίθγθ ἤοη οαιβᾶπι ἰδηϊαπηηοᾶο, 
564 οἱ αἰ δρθηϊαπη οαιιβαθ βοοαπάπμι αἰνίπίϊα8 ν᾽ ἀθηΐο ΠῚΔΡΊΒΙΓΟΒ., ἀΡΒαι8 ἀϊδβιϊη- 
ΟἸΟΠ6. 5, 5: ΠΟΓΘ. νου θυγα ΡΠΟΕῦβοΚ ; οἱ πῸ5 ἤοο ἰδηΐαπη, Π6 ΡΓΟΠΌΠΟΙΘΙΏΙ15 ΘΑῦΘΑΝΜ,, 
ΟΟΠΘΠΓῚ ΘΡΙΠΊ118, οἵ βου ρ αΓ[5. Οὐ μῖθιι5 Βθρηοηαπι οἱ ργοπαποίαιοπίθαβ. 564. ἴϑτηθῃ 
ΘΠΔΘΓΡΘΏΓ8 πο ρυάθαὶ ἰθ ἰγγβίοπίβ. Ἐξ χαϊά πὰ ἰηΐογοδὶ μοο ΓΘΡαΐϊαγὶ, ργᾶ6 ]ογδῃ- 
αἀἰ5. ἔγαι νι θΒ, χαΐ Πα8 {01 ἀἸββί πηι] θαηΐ οἶτοα τοπὶ Πᾶπο πυιραϑὺ Μαρὶβ 46 Πᾶθο 
οοπῇγημδ; οἱ ἰαἷθ βΒροπία οομῆαι5. αἴογα αἰ νι οηίθαβ οἱ αἰβποι οι θὰ ; ΠΟΩ6 ΟΠΊηΐΠΟ 
Τἰβιΐ τηδηϊϑϑίο ραῖθὈ!8: ἱπηπιο πηδηϊ οϑία δεῖς θὰ οοηίγα οὐ Ποἀοχίδθ ΡΓΔΘΟΟΠ65 86-- 
νογβαῖῖο. Απίθηδο θηΐπη πηὶ ἰδηϊαπὶ οχ ἨΪ5 Οὔ Πα ΠΙ 5 γθατῃ ἰδ ἀδιηοπβίλανογαβ, Π6Π|- 
ῬΘ ᾳυοά νἱάθγθγῖβ γοοα θυ] ογ τη νϑπδίου: δου ἢ ἤὰπο ἀαΐθηῃ ΟΡ θᾶ 4088 ΒΟΓΙΡΙ 8 
ΟΟΠΙΠΙΘΠΔ511, ΠΟ ΡΟΐΘΓΪ5. αἰ ΓΙ Βα 6 ΟΌ]ρα6 Υἱίαγα ῬΟΘΏΔΠ. : 

108. Ουδ6 οὐπὶ ἔἶἰΐα, αἱ ρὰγ δϑῖ, 88 παβθϑαηΐ, {184 {}0Ὶ δά ΠΠπ Θραπη. αἰ Π πα ΟΠ 6 ΠῚ 
Ου886 Ρ6Γ ΕἾ] απὶ ΔρΡρομθηΐ, ἀαᾶπι βᾶθρα ἴπ ΒΘγΥΠΊΟΩΘ ποβίγο πθοθθβθ ζαὶξ οΟπηηλο.- 
ΤΊΟΓΡΆΡΘ ΟΟΙΏΡΙ ΘΧΙΟΠΘΠῚ ; ΦΌΟΓΙΠλ δὲ βΘηΪΟΓ ΠῸΠ δϑὶ ΟὈβοῦγαβ, 564 Ιοῆρα 1{Ππ5{Γ|581- 
ΤᾺ οἱ ο8 6] 6 5115. «ΤΠ ρθη αι πδίαγδθ οοπῇίθηϊοθ, αἰ ουθη πὶ οαιβδηι5. οἱ οδυ-- 
» 5818 ὨΟῺ ΠΘΟΡΆΠΙΙ8, 4υὰ πηΐοθ ἰδ Ὡραἱ Δ] ΘΓαπὶ Δ ἈΙΙΘΓῸ Ἰη16 ΠῚ πηὰ8 ; ααΐὰ 1]- 
» Ἰυὰ οδιβαϊγαπι 6888 ογθάϊπιαβ, ποὺ ἀπΐθπι δχ οδυβαῖνο. Εἰ οἷα αυἱϊ 6χ οδιϑᾶ 6ϑέ 
» 8]1ΔΠὶ ΓΌΓΒιΙ5. αἰ ΡΟ η Δ πὴ ΟΡ ἰδ πλα8 : Πᾶπὶ Δ] ΘΓ πὰ ἱπηπηθαϊαῖθ δὲ ἃ ρυίπηο; Α]16- 
» Ταμὰ Δ 60 ααΐ ἱπιπιθάϊαι 6 αϑὲ δχ ρυπιο.» Ἐπὶ ΠΕΡῚ οχηπῖπο ΡΘΡΙυαοϊάατα, ἰαχία ρτ]- 
πη πὶ αἰ] ΠΟΙ] Ομθπι,, αἰ θυ θητίαπι ΕἸ] οἱ ϑρί για ἃ Ῥαῖγθ ἱγαάθηβ ; {Π0πὶ αυϊάοθπι οδι- 



ἱ 
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τος αἰτιαταά" εἶ ἑκατέρου πάλιν διασαφῶν τὸ διάφορον, τὸ μέν φησιν ἐξ 
αἰτίου τοῦ πατρὸς προσεχῶς" τὸ δὲ διὰ τοῦ προσεχῶς ἐξ αὐτοῦ" τίνι γοῦν 
τῶν ἁπάντων οὐκ ἀναμφήριστον, ὡς ἐξ αἰτίας τοῦ πατρὸς διὰ τοῦ υἱοῦ, τὸ 
ϑεῖον πνεῦμα ϑεολογεῖ, καὶ ὡς αἰτιατὸν ἐξ αὐτοῦ διὰ τοῦ υἱοῦ δογματί- 
ζει; ὁπότερον βούλει: ἐπεὶ χαὶ ἀμφότερον ἀριδηλότατα διαρϑροῖ" καὶ τίς εὑρεσιλογία σοι τὸ παράπαν ἐνθάδε, μὴ αἴτιον διὰ Ἰοῦ υἱοῦ τὸν πατέρα λέ- λέχϑαι; εἰ μὴ καὶ αὖ συγϑολοῦν ἐθέλεις τὰ δίκην φωτὸς ἀπαστράπτονγτα; φαίης ἂν ὡς ἐκ τοῦ πρώτου τὸ «“Φροσεχῶς, καὶ διὰ τοῦ «προσεχώς εἰρήκει" ἄλλ᾽ ἐμφραγείης ἀκούων, καὶ ποῦ ἐξ αἰτίας ἄλλην πάλιν διαφορὰν ἐγγοοῦ- μὲν, καὶ συνορῶν τοῦθ᾽ ὅπερ ἐχεῖγο, χἀχεῖγο ὅπερ τοῦτο τρανῶς" ὃ γὰρ αἷ- τίαν ἐπὶ τῇ ἐξ αὐτῆς τῶν αἰτιατῶν ἀμφοτέρων διαφορᾷ κατωνόμασε, τοῦτ᾽ αὐτὸ ἐᾳαὶ τῇ διαιρέσει καϑ' ἣν καὶ διαφορὰ πρῶτον ἐκάλεσε: διαφόροις ὀγό- μασι ἐν τῇ προφορᾷ κατὰ λεχτικῆς εἰϑισμένην ἀκολουϑίαν, ὃν καὶ τὸ αὐ- φὸ πᾶσι δηλοποιῶγ' ἄλλως τε χαὶ οὐδ᾽ ἀλλαχόσε οὐκ ἔστι πρῶτον οὐδαμῶς τὸν πατέρα ἐρεῖν, ὅτι μὴ ἐξ ἀνάγκης κατὰ τὸ αἴτιον" ἡγίκα δὲ καὶ διατό- βῶς προαναφωνούμενων ἐνωτίζῃ, τὴν κατὰ τὸ αἴτιογ χαὶ αἰτιατὸν διαφορὰν οὐκ ἀρνούμεϑα" ἐν ὦ μόνῳ Μεσπίζει τὰς Ἰῶν προσώπων διακρίσεις θεωρεῖσθαι πρὸς ἄλληλα" καὶ αὗται δῆλαι χαθεξῆς, καὶ διαφανεῖς, ὡς Τὸ μὲν αἴτιον εἷ- 

ναι" Τὸ δὲ ἑκάτερον, αἰτιαϊὸν ἐξ αὐτοῦ: χαὶ Ἰούτου 7ὸ μὲν προσεχῶς, Τὸ δὲ διὰ τοῦ προσεχῶς" ἔχῃς ἂν εἰπεῖν, ὡς διαφοραὶ Ἰαῦτα ἑτέρου πρὸς ἕτερον, καὶ ὡς οὐχὶ καϊὰ Τὸν παραδεδομένον λόζον ἁπλῶς Ἰοῦ αἰτίου δηλαδὴ, καὶ αἰτία οῦ. 

ΒΔΓΓΥΙΠῚ. 6556 ΡΓΟΠαποίαϊ,, δῦθο ἀαίογα 1108. 6Χ ἰρϑίαβ οᾶιιδα 6β88 οαιβαῖοξ. Βείηα8 ἈΓΓΙ Βα ΓΌΓΒ.5. ἀθο] ΓΔ 5 Αἰ δγθπ ἴδηι, 8] ΘΓ πη ἀυϊάοπι αἰοἰξ 6586 δχ οδυβαῖίνο Ρᾷ- ἴΓ6. ἱπηπηθαἴαΐθ., Δ] ΘΓ δαΐδπη ΒΕΓ Θυπιὶ αἱ ἱπηπηθαΐϊαϊα δϑὶ αχ 110. (υϊπδχη ἰριῖαν ΠῸΠ οδβὲ ἱπαυθίϊαΐαπι, αυοα οχ οαπβαϊϊνο Ραΐγδ Ρον ἘΠ πὶ, ἀἰνίηαπι ϑρί γίϊαπι 1ῃ6ο-- Ἰορίοβ γδάϊὶ ἢ οἱ ααορά οαυβαίιπι 6χ ἴρ80 Ροῦ ΕἸ]Πυπι ἀορπιαιίζαι, αυοπιοαοουμηααρ  αἴρογθ νβ]ῖ5, χαοηίαμη οἱ αἰγαμλαθι ον] θη ἰϑβίπηθ θα ββογῖι Ὁ Εἰ αυδθηδηη {10ὶ οπληΐ-- ΠΟ᾿ Ἰοχαδοῖίαβ Ποῖος βϑῖ., αὐ αἴοαβ Ὠθῃ 6586. ῬΑ ΓΘΠῚ ΟΔμΙδα [γῸ ΠῚ Ρ6Ρ ΕἸΠ πὶ ὃ Νἰβὶ [ογίθ ΟΡΒΟΌΓΑΓΕ γ6]15 Ζαδ8 ]οῖβ ἰπδίαν ΒΡΙοπάβηϊ, Ὠίοδβ ]ἰοοὶ αυοά 6δχ ῥγίπιο ργοχίπιθ, οἵ ΡΘΡ {Πὰπὶ χαΐ 6βὲ ργοχίπιβ, ἀϊοίαπι δἰτ; 564 ΟΡπγαΐαβοαθβ δι Ιθη5, χαρά εοἷὰβ δἰΐατ γαγ- 

ἴρβαπη ργορίθν ἀἰβιϊποιοηθπι, ἴαχία Ταδηι 6βὲ αἰ ἤθυθπτα ργϊπιαπὶ ΠΟΠΟΙραν ΐ, αἰ ναυβίς Ποιηϊηϊθυ5 ἴῃ ῬΓΟΠΌΠΟΙΔη40, ΒΘΟυΠ ἈΠ ΒΘΓΙΠΟΟΙ Δ ΠΩῚ 50] λα ΒΘα]ΌΘΙΔ πη, πηὰπ [ἰ46ηη-- 406 5:5 η]Ποδη5. Ῥγδθιθ Ζαδπι αυοὰ ποη αἸϊαηάδ ]Ἰδοὶ Ργΐπηαπα Ὁ] αἴθη8 ἀρρΕ]]ΆΡα Ρᾶ- ΓΘ, ΠἸδὶ ΠΘΟΘϑϑαρο Ργορῖθγ ουβαίναπι. (τὴ δαίβηχ οἰᾶτα ΠΟΠΟὰυρδίππι 8615, οὰὰ- 58 Π118 δ᾽ οδιβα τ! Αἰ ρθη ἤθη ΠΟβΆΠΊΒ: οἵ ἴῃ ἢοο ᾿Δη! απητηοάο ἃ] θρατ ΔΡ Δ]ίθγο αἰδιίηραὶ Ἰη16]]Π1ρ᾽πηαβ; αἱροίθ ἰη πο 5οῖο ἀβῇηϊι ῬΘΓΒΟΠΔΙ ΠῚ (ἸΒΕ ΠΟΙ ΟΠ Θὰ Βρθοίατὶ ἴῃίθν 86: οἱ 'ρβᾶθ ΟΟβηΪΐΔ6 ἀοἰπάδ ἃο τηδηϊξαβίαθ ϑαηῖ: [ἰὰ αἱ ] ΓΟ Ρα ΡΘΓΒΟΠδ 51} οδιιβᾶ, Ἁ]ΓοΓὰ οδυβαίνα οχ ἢ]]ὰ ; ἰάχψαρ ἴῃ ἀπὰ ργοχίπιθ ἢἤδί, ἴῃ ΔΙ θγὰ δυϊοπὶ ΟΧ δὰ 486 6χ Πα 68ὲ ργοχίπιβι Ροΐθβ π6 ἀἴθδθγ πΟῃ δββ8 [ιὰ5 αἰ υθη!αβ πηΐαβ ἃ ΔΙ [ΘΡα 7 οἱ αυοά ΠΟῚ Βθοιηάαηχ ἰγαἀϊίατη ἀοοιΓΠᾶπὶ ΒΙ ΠᾺΡ] 1ΟἾ Θ᾽, οααβαη 8 γἱ 46 ]]οδὶ οἱ οδιιϑαίὶ ἢ 
ι 

(Οα. ἢ, 72, ὃ. 



ὁοσᾶ, {, 78, 8. 

151 ΘΕΟΒΟΙΙ ΜΕΤΟΟΘΗΙΤΑΕ 

ρθ΄. Ἢ καὶ 76δ᾽ ἄκων ὁμολοϊῶν, ζηϊησαις ἂν ἐπὶ πλέον, ὡς εἰ διὰ Ἰοῦ υἱοῦ 

καϊὰ λέξιν εὕρηται τοῦ πνεύματος αἴτιος ὁ σσατήρ; οὔμενουν, εἰ μέτεστί σοι 

ἀληθείας τὸ σύνολον ἀλλὰ Ἰοῦ οὕτω σε ὁδηΓοῦνϊος, εἴ [ε αἰρῇ, ἢ καὶ καῖα . 

χούϊος, εἰ μὴ βούλει" καὶ Ἰάδε λόϊῳ παραδείϊμαϊος λάμβανε Τῷ κα]ὰ Μακεδὸ- 
γιαγῶν περὶ Τοῦ ἁΓίου πνεύμαϊος ἐκϊεθειμένῳ λόϊῳ τὴ διαϊρανούμενα" ““ἐφ᾽ ὧν 
., [ὰρ ἡ καϊὰ τὸ ἀϊαθὸν ἐνέρϊεια οὐδεμίαν ἐλάτωσιν, ἢ παραλλα[ὴν ἔχει, πῶς 

.» ἐσίιν εὖτον Τὴν κα]ὰ Ἴὸν ἀριθμὸν Ἰάξιν, ἐλαϊτώσεως Τινὸς, ἢ Ἴῆς καϊὰ φύσιν 

» παραλλολαῆς οἴεσθαι σημεῖον εἶγαι; ὥσπερ ἂν εἴ Τις ἐν Τρισὶ λαμπάσι διῃ- 

»» ρημένην βλέπων Ἰὴν φλόϊα (αἰτίαν δὲ γοῦ Ἰρίτου φωτὸς ὑποθώμεθα εἶναι Ἴὴν 

.» πρώτην φλόϊα, ἐκ διαδοσεως διὰ Ἰοῦ μέσου Τὸ ἄκρον ἐξάψασαν) ἔπεῖϊα καὶ- 

» ἀσχκευάζοι πλεονάζειν ἐν Τῇ πρώτῃ φλοῦῇ Ἰὴν θερμασίαν, Ἵ5 δὲ ἐφεξῆς ὑποβε- 

.» βηκέναι καὶ πρὸς Ἰὸ ἔλατἴον ἔχειν Τὴν παραλλαῖήν᾽ Τὴν δὲ Τρίτην μηδὲ πῦρ 
»» ἔτι λέπσθαι, κἂν παραπλησίως καίῃ, καὶ φαίνῃ, καὶ πάντα ὰ Ἰοῦ πυρὸς 

.» ἐρΙαζήϊαι;,, Πῶς ἂν οὖν Τὴν κακίαν ἐχ]ιναξάμενος, ἀρίσίως διέγνως Ταῖς 

θεοκροϊήτοις ὅπως εἰσηϊήσεσι Τῶν παϊέρων, μέϊρίως ἐφ᾽ ὧν προβέβηκεν ἡ διά- 

109. Ουοά 5] ἔοτία μοῦ νεῖ ἱπυϊαθ σοηβίθγῖβ., ΠαδθΓ68 ἱπθαροῦ., 8ἃΠ ΡῈ ΕἸ πὶ 

δα 1π|6ρᾶπὶ σοπηρογίαιαν ϑρ τ 8 οαυθα Ῥαΐονῦ ΜΙπΐπιθ ραπίϊαπι, 5ὶ αυϊά [0] γϑυι δ !8 
ἰποϑί. 5864 χυὰθ ἰ6 ἀϊγίραηι., 5ὶ Ὑ6]18; γὙ6] βαϊοοθηϊ, 81] πο] αϑγὶβ, ἃ αὶ πᾶθὸ θσχθιαρὶῖ 
οδαβα ἴῃ ΒΘΡΠΊΟΩ6. 46 βαηοίο ϑρίγιϊα δάνογβυβ Μδοθἀοηίαποβ οάϊῖϊο., θχρδηαΐδ. « [Ιπ 

» 4υϊθυβ επῖπι Βοηἰαι18 ὀρθγαῖῖο πα] πε ἀθταϊ παι! οἤθιι ν6] ἀϊνογβι αἴθοπα μᾶρθὶ, 4υο- 
πηοᾶο ται πα θ 116 δἰξ, πασηθυὶ ογίπθια δχιβιϊπιαθθ ἰπαϊοϊατη 6586 ἀθιηϊ αἰ 1015 81- 

ουΐα8. γ6] παΐαγα 8 αἰ νθυβι τα 15 γ᾽ αἱ 8ἱ αἷ8 ἴῃ Ἰσοογηἶβ ἐγ 8 ΒΡ ἰνΊβαπη ΟΘΓ- 
ΠΘΠ5. Παπηπιᾶτη (οαπδαπι δαΐοπι [ΘΡΕΪ απ ηἷβ Βαρροπᾶπιιβ 6586 ρυΪ πιὰ πὶ Πα πιδπῃ 

ἀ0δ6 ΡῈ. τηθραϊαπι ᾿πῆαοπ8 δοοθπᾶδι θαι γθημᾶπι) ροβίπιοάαπι οχἰϑιϊτηᾶγοῖ ἈΡΌαΠΆΓΘ 
ἴῃ ῬὈυΪηια ἢαιηπηᾶ οΔ]ογθία ; οἱ ἴῃ ββαθθηίθ ἀθμλπαΐ, ἀἴαπθ ἴῃ παΐπογθηι ΘΟΠα πα ΓΙ; 
οἱ ἀδηχαπι ἴῃ ἰογϊα ἴὰπι ἢ6 Ἰρῆθια αυϊάοπι ἀϊοὶ ροβ886, δἰ ϊαπιβὶ β᾽ πα} 116 αγᾶϊ, οἱ ρᾶ- 
τραΐῖ, οἱ οτηηΐα ἱρηΐβ οἴδβοίϊα ρϑγαραῖ. » Οποιποο ἰρίϊαν, ἀδραϊδα Ἱπλρι αἴθ, ορ- ΨψΨ ὺ ὃ Κ' νυν υ 

1) ΝΝΥΒΒΘΏΣ 5ΘΓΏΟΠΘΠῚ ΟΟΠἰΓὰ ΝΙΔΟΘΔΟΙΪΔΠΟΒ., αΙδΔΙΏ Δ) γουθῦᾶ ἃ πῖθ ΠῸΒ ἐποάϊτα πη], ααδίοι 6Χ πηδηὰ- 
ΒΟΙΙρὶ 5. οἰταϊα μη ἃ σταθοὶβ ΠΟΙ Πἶθυ5. ἀἰχί πη ἴῃ Παϊα5. ΒΙ]]οΙμθοδ ἴοπιο αδιῖο Ρ. 20; φαΐθυβ δἀδοηάαδ 
διαὶ ΑΠ]διΐ5 ἴῃ νἱ μα 10} 5. ΒΥ ΠΟ Θρμθϑίπδθ σᾶρ. 70. ΤπΒΌΡον ἰδ Βαπαϊηϊιι85. οαῖα]. ρου. Ἐ. 1Π|. Ρ. 834, ρῥΙυΐ. 
86. ἴῃ οοαϊοα τη]56 6110 8, 811 6588 ἸΝγββθῃὶ ἐγδριηθπίαηι οχ ογδιίομθ ἀθ βρέ βαποῖο (4086 Θδάθπι 51πῸ 

ἄυθίο δδὶ οομῖ να ΜδἼθαοηΐαμοβ.) ΤΟΙ Υ6ΥῸ ἰθβη θη5 6ἢ. πΠῸΠΟ δοδοαϊδ Μοιοοἶΐα ποβῖον , 4υϊ θδιηάθπι δῖχψαθ 

4}11 ρϑυῖοορθῃ τϑοϊταϊ. ΕΦΏΟ5 αφυϊάδη) ἰῃ Θοά6Πη) ἴοπηο ΙΥ͂. οαρία οσοαβίοπθ ἃ ἰθβε ΠΟ ηἷ0 σοπυΐηο, 400 ΝΎΒΒΘΠῸΒ 

ἄορημα ποβίγιμι 46 ργοσββϑίοπθ ϑρ εἰ π|5 βδηοι ϑεϊδπι ἃ ἘἾ]1Ο ἰοβιαϊαν,, ἀἰββου δ ΟΠ 6Πὶ 50} Ρ5Ι ΠΊ5., 40 ναγΐΔ8 

ἃ 56} 15Π18 {1015 ἱπ|αϊα8. ΡΔΈΓ 5. ΘΟΥΓΙρΊ6]85 γθοθηβαΐμηι5. ΤΠη8 1) ΘΘἰΘΙΌ αὶ ΟὈΠ1 Βα ΠηῈ5 γοίΈυΓΘ., 404 ΠοΙηρ6 
ΖΔοΙατίαπι 5. ΟὙΘΡΟΥΙ Μ.. ἰπτουργθΐθηι., οἶγοα Πος ἴρϑαμ ἀοσῃηα Θογγαρί588 Υἱἀθηῖαν. Β6η1 αἰοαπ) 1ρ515 Μᾶὰ- 
ΥΪΠΟΓΌΓΗ ὙΟΥΡΙ5 ἰπ ρτδθῖ. δᾶ ἀἰδ]οροβ ορρ. Τ. ΠΡ. 618. 816 δὐρὸ Μδυγπὶ. « Ἠδπὸ ἰπιθγργοίδιοποπὶ {π|558 
» ΘΟΥΠΙρίδηι ἰπ ἀἰΔΙοσογαπι Π|0τῸ 18. οᾶρ. ὉΠ ΠΟ, Δηταπα οϑὲ ΤΟ μδππὶβ ἀϊδοοπὶ (ἴπ ΟΥ̓ΘΡΌΓΙ νἱΐα π. 76.) 8110- 
» ΤᾺΠΊ(.Θ ΟΥ̓ΠΟΘΔΟΧΟΥΏ] ΔΌΘΙΘΪὰ ἢ αὉΪ ἐπὶμπι 1αἴπθ Ἰθρῖταν,, στιν οοπδίθέ φμῖα ραγαοίδξιι δρίτὶδιδ ἃ Ραΐτε 

» δοηιρ6}' ργοοσρααξ δέ ΓΟ; φγδθουβ ἱπιθιργὸβ γὙ6] μοι 5 ἱπίθυροϊαῖον γϑα δὲ: φιαρᾧ εϑέϊηη 68 ὲ φιοά μαγα- 
». οἰϊέμδ ϑρίγιξι5 5 Ῥαΐγο ρτοορααΐ, οἱ ἐπ Εἰϊο πιαποαΐ. (Οιιαπιυὶς αϑίμία,, Ἰλχαϊ ΤΟ! Πη685., ΟΥ̓ ΑΘΟΟΤΊΗ 

» Ῥογυθγδίέας ἔην ΘΟ Ι ΘηλοΟΥαὐϊοη 6 ϑρίγἑδιι5 δαποίξ α Ῥαΐν6 ργοσοαθηξὶς, ποριθα Εἰ διαρίθ ταάεη8 αδέι- 
» ἰθγϊέ. ) 1ᾷ ογθοὸ ἔγαμαάθ Ογαθοογαηι ϑρ᾽ γἰ[ὰ5 βδη6ι ργΓΟΘΘβϑιΟηθη] ἃ ΕἾ]ΪΟ ἱπιραρπαπίίαμη Το ΠῚ φυδογίαῦ 

» [οἷν. ἀϊδοοηιβ. Ἠτιμιβ. δαΐθι ΘΟΥΓῸρΊ614 6 δαοίογ θη) {8556 ῬΗοΟϊ αι, ΡΘΥ βίη 50 ]]οοῖ ταῖϊϊαπι ἀθρτᾶς- 

» γα] ΟΠ ἢ} ΔΙ  ΠΘΘ πὶ, ἰη 46 ΠἸαχί 16 ΒΌΒΡΙΘΟΥ,, αἰΐ Μδανηυ5., ααοά ΖΔΟμαυῖαθ ορὰβ εὐ ατοβοΥὶ ΠΡ ΟΕΟΣῚ ρἷα- 

» ΤΠ ΘΟ ΠΙΘπαοὲ (ο04. 252.) ΝΠ γα πι 6Χ 1118 ἱπτ ΘΓ ρΟΙαἰΪ5.., ἰαΠι 5101 δαΐ 5.18 ὁοπῖτα ῬΓΟΘΘΒΘΙΟΠΘΠῚ 508" 

» ΤΠ. ΒΔ ηοἷ γᾶ ΟΟὨΠααΐ,, οἱ πηδο μα 8. ΟΟΙΠρΑΓαραΐ, ν 



ΗΙΘΤΟΒΙΛῈ ΒΟΘΜΑΤΙΘΛῈ {Π8ῈῈ 1. 15ὅ 

σχεψις,, τρόσον ἡλίου χκαϑαρῶς ἀσαστράπτει, τὸ ἀλληλουχεῖσϑαι καὶ συνά- 
δεῖν πρὸς ἑαυτὰς, καὶ μὴ ἀσυμφώνως ἔχειν ὁποσονοῦν Ἴίς γὰρ ὁ τὸ ἐχαο- 

ρεύεσϑαι δὲ υἱοῦ πρεσβεύων, καὶ τὰ τῆς λέξεως, ὡς οἱ ϑεηγόροι διηρμη- 
νευκότες εἰσὶν, ἀπροσδιορίστως φρονών, οὐ συνθείῃ μὴ ἂν ἀλλό Ἴι κηρύτϊειν, 

ἢ τὸ προβολεὺς διὰ λόγου; καὶ τίς αὖ τοῦτο τρανῶς καταγγέλλων, ὡς οἱ 

αὐτοὶ κατὰ ῥῆσιν ἐκλαμβανόμενοι καϑεστήχασιν, ἀποδυσπετήσειεν ἂν μὴ τοῦ 
ἐξ αἰτίας, τὸ μὲν προσεχῶς, τὸ δὲ διὰ τοῦ προσεχῶς ἀνομολογεῖν; καὶ μὴ 

μόνῳ ταυτὶ τῷ τοῦ αἰτίου καὶ αἰτιατοῦ λόγῳ πρὸς ἄλληλα διαχρίνεσθαι, 

τό τε ἐξ οὗ φημὶ, καὶ τὸ ἐξ αὐτοῦ καὶ τούτου αὖ Τὸ δὲ οὗ, ὡς οἱ θεαυ- 

γεῖς οὗτοι ϑεοπνεύστως ἀγαπτύξαντες διεσάφησαν" καὶ τίς ὁ ταῦϑ' οὕτω λέ- 

ἴων, καὶ διαρϑρῶν, μὴ καὶ προφορᾷ [λώσσης καὶ διανοίᾳ, αἰτιατὸν ἐχ πα- 
πρὸς δὲ υἱοῦ τὸ πνεῦμα, καὶ αὖ ἐξ αἰτίας τοῦ πατρὸς δὲ υἱοῦ φάσκειν, καὶ 

διατρανοῦν ἀπαρνήσαιτο;: οὐκ ἔστι τὸν, ὡς ἐῤῥέϑη καὶ διευλυτώθη, τὰς θεο- 

διδάκίους Ταύτας θεοῤῥημοσύνας καϊοπεριζόμενον, μὴ τὴν ἐν αὐταῖς οὕτω φερ- 

αλληλίαν καὶ ἀλληλουχίαν διαγινώσκειν λαμτρῶς" σὺ δ᾽ ὡς τὸ φωτοφανὲς 

τούτων ἀειμέριμνον ἔχων σχοπὸν περιτρέπειν, τὰς εἰς ἄτοπον ἔτι σοι μᾶλλον 
ἀντιϑήσεις ἀπαγωγάς: 

ρι΄. “ Πῶς ἄρα, λίαν ἐρισ]ικῶς ἀνϊεπάϊων, συμβαλεῖται ῷ παϊρὶ ὁ υἱὸς 
ὁ εχ νὸ - ἃ . -“ , Ἵ ᾿ ς ᾿ 3 δ. ὁ νὰ δ κα Ν᾿ - .» ἐπὶ τῇ αἰτίᾳ τοῦ πνεύματος; εἴπερ αἴτιος ὁ πατὴρ δὲ αὐτοῦ, ἀλλὰ τοῦ 
ΩΡ 7 Ε 2 ε Ἃ μ ς εΓ 3 ᾿] 3 εἾ 3 ε ἢ [φ Ἢ .. ἑνὸς, δύο αἴτιαι ὁ πατὴρ τε καὶ ὁ υἱός; ἀλλ᾽ ἀτελὲς αἴτιον ὁ πατὴρ, ος οοα. ἴ, 18... 

οῈ “ ΝΥ “ 

»» ἑτέρου δεῖσθαι, κἀντεῦϑεν συνεργὸν προσλαβέσθαι, καὶ συναίτιον τὸν 
“ με Ἵ 2 8. νὰ Α Χ “ ω .. υἱόν; ἀλλ᾽ ἐχεῖνο αὖϑις; ἀλλ᾽ ἕτερον ἐπὶ αὐτῷ;,, Καὶ σὺ μὲν ταῦτα δια- 

, ΕῚ Ἃ Ὡς θ ὸ δ᾽ 3 . κ᾿ . ὕ , , 
πορήσεις, ἢ καὶ συμπερανεῖς" θαυμασ]ὸν δ᾽ εἰ καὶ μὴ πρὸς τὰ ἐπὶ πλέον Τού- 

{ἰπη6 ΘΟΡΏΟΥΪΒΙ1, αἰ νίηα5 ραῖγαπη ἀοοἰΓηΔ5., Ζαδίθηι5. ΘΟΠΥ ΘΠ Θη ΘΙ ΡΓΟΡΥΘ58ὰ δϑὶ (15- 
ἀυϊδιε1ο, 50115 ᾿πϑίδι ῬΌΓΘ ΒρΙ θη ἀθβοθῦθ, οομηθοῖί 50 ]Π]οοὲ οἴ ΘΟΠΒΟΠαΓΟ ἰηΐον 56, δἷ πὰ8- 
αὐ ἀἰΒβοηᾶγθ. Ουἷβ ΘΠἰπΠῚ ΡΓΟΟΘβϑίομθὰ Ρ6 ΕἸ] απ οοηβίθηβ, εἰ πᾶπο ἀϊοϊΙΟπϑπλ 
Ριοαϊ ἀθ]οααΐ οχρ]απανθγαπὶ ΠἸπη116 γα άθηθ, ΠῸη οοπδβθηίίθὶ ἃ] 14 ἢ] ργδθά σα 
δὶ ῬΒΟΡΌΘΤΟΝ ΡΕᾺ γΕΒΒῦΜ ὃ Εἰ 415 ᾿ἴ6π1 ρίᾳγθ ροηβίθηβ, ργοῦὺὶ ΠΙ͂ἄθιῃ δά ᾿ἰγατη 80-- 
σθρογαπΐ, ΓΘρυ δ]: 1Ππἃ Θχ οαυδᾶ,, Δ]1π4 αυΐάθπι οοηιίριθ, ἃ] οχ δὸ χαρά δδὶ 
οοπτίραθπι, ΘΟηβ ον Ὁ Ελ μπᾶο ἀπηὰ οαυβᾶθ οἵ οαιιβαι! ταϊϊοπθ ἰμγίοθμα αἰ βι ρα ἢ ΠοΙηρ6 
ἘΧ οὐο, ἰΐθιη 6 ἘΧ 1Ρ80; οἱ Ποὺ ἀθιηυτη ΡΕᾺ ΟΥῈΜ, 5ἰσαΐ Ηἱ ἀἰγίηϊ 5 {Πα ϊη αι! ἰπ- 
Βρί γι ψὰθ Θχρ]οδηΐθ5. οοπημηοπβίγάγαηξ. ΕΓ 4αἷβ Παθο ἰἰὰ ἀϊοθηβ αἱ ΘΧΡΟΏΘΠΒ., πῃ 
Ἰϊπραδθ ργοπαποϊϑιΐοηθ ἴαπι τηθηΐθ, οδαϑαῖαπι 6χ Ραΐγθ ρ6ν ΕἸ] απ Βρίτατα., ἰϊθιη6 
6χ οδιβδηϊα Ῥαΐγθ ρ6ι ΕἸ] απ, ἀίοθγα δὲ. Δ ΗΓ ΠᾶΓῈ γθοιβαθ! Ὁ Νϑπιο; 4αΐ 5], υἱ ἀ1- 
οἴσπι οϑὶ οἱ ἀδοϊαγαΐιιπη., αἰνιηἸὰ8 {γαῖα ογδοι]α σΟηβὶ ἀογανογιΐ, ᾿ΡΒΟΓΌΠῚ πηαϊαδτη 
το] ΔἰΟΠδπὶ οἱ οοπθχίοποπι ποη Βρ] θη ἀϊ 46. ἃρποβοθί. Τὰ νθῦο χυδϑὶ Βογαπι δνὶ ἀθηϊα τα 
«ἀεδριγαθηδηη ΠῚ ρΓΟροβαθυὶβ, (188 ΟρΡρΟΠ68 δ ἱπῃηροββῖ 118 γθάποθηίθϑ γαϊΐοηθδ ὃ 

110. « ΟΘυοπιοάο γϑρο, να]άθ οοῃίθηϊοβθ γθϑροηάίς,, οοπί απρίταν οὐτὰ Ραΐγα ΕἸ- 
» 1ὰ8, χαρά αἰἰποὶ δα οἀυβθᾶπι ϑρίν τὰ Ὁ 51] Ῥαϊδν β6ὺ 88 ἶρ88 οαιι88 βϑὶ 1118, ΠῸΠῚ 
» Πα βαηΐ οαμ886 ἀμπαθ, Ραΐϑι οἱ ΕἸ] 15 ὃ Αἢ ἱπηρουδοϊα οαυβὰ θϑὶ Ραΐθυ, ἰΐὰ αἱ ἃ]- 
» ἴοΡα5. ορθαΐ, ἃ6 Ῥγοϊπθ ὁοορθγδίογομα ἀββαμηδΐ οἱ οοποδυβαηίοτῃ ΕἸΠ απ 2 Απ ΠΠυ8 
» ΤΌΡΒΙΒ., οἵ ἃ] ροδὲ {08 ὃ.» Εἰ ἴα. χυϊάθηι 580 δι θῖρθβ, δαὶ οἰΐδπηλ σοπο]αά68 ; 

Ὰ 



εοἅὔ. ἴ. 14. ἃ, 

150 ΘΕΟΒΟΙ ΜΕΤΟΘΠΙΤΑῈ 

των ἀπόῤῥητα προχωρέσεις" καὶ πῶς ἑκάτερον ἐξ ἑγὸς “σολυτσραγμονήσεις' 

χαὶ πῶς οὐ καϑ᾿ ἕνα τρόπον, ἀλλὰ διάφορον" κὰκ τῶν χαϑ' ἡμᾶς τοῖς εἷς 

ἀδύνατον ἐπὶ τούτῳ χρήσεις χαὶ συλλοΠισμοῖς ὑποβαλεῖς τὰ ἀσυλλογίστως 

ἡμῖν πρεσβεύομενα' ἡμεῖς δ᾽ ἐπὶ πᾶσι σου τοῖς τοιούτοις, καὶ τοῖς εἰ μυ- 
ρία μέλλεις εὑρεῖν ἐπιλοίσοις, αὐτά σοι καὶ πάλιν τὰ τῶν διδασχάλωγ 
ἁπλοϊκῶς ὡς καϑ' εἱρμὸν ἐξεφωνήθη ἀντιπαρατιθέαμεν, σφίσιν ἀρκούμενοι, 
καὶ Ἰὰς ἐν αὐτοῖς σὰς καινοφωνίας, καὶ ἀτόπους ἐπινοίας ἀποπεμπόμενοι" εἰ δὲ 
δεῖ τὶ καὶ πρὸς ἔλεγχον ἀντερεῖν, ἀμυδρά σοι καὶ πρὸς αὐτὸν ἀποχρήσουσι" 
καί σοι ῥαδίως τὰς ἐνδείας καὶ ἀτελείας ἐπὶ κακῷ σεαυτοῦ, καὶ τὰς τὸ συμ- 
βάλλειν κατὰ τὸ δοχοῦν σοι καὶ λοιπὰ τοιαῦτα συναϊούσας φωνὰς παρασϊηή- 
σουσιν᾽ εἰ Γὰρ ὅτι ἐκ τῆς αἰτίας διὰ τοῦ υἱοῦ τὸ πνεῦμα, ταῦτα σοι συμ- 
περαίνεται, πόσων ἂν τοιούτων οὐκ ὀφθήσῃ συμπερασμάτων συναωϊεύς ; ὅσης 
ἂν εὐπορίας οὐ παρεχτικὴ πρὸς τάδε γένοιτο ἡ ἐχαόρευσις διειλημμένη σοι 
κατὰ τὸ ἀρέσκον; οὐδὲ γὰρ ἀρτίως περὶ τούτου ζυγομαχήσομεν, ἐπειδὴ δὲ 
υἱοῦ: πόσης οὐκ ἄν σε ἀτελείας ἐμπλήσειεν ἡ ἀΐδιος ἔχφανσις ; ὅσης ἡ ἀΐδιος 
ἔχλαμψις, ὅτι σοι καϑωμολόγηνται δὲ υἱοῦ: οὐδὲ Γὰρ τοῦτο λέϊων κτίσμα- 
τὰ καὶ αὐτὰς [νωματεύσαις: ταῦτα δὴ σοι τὰ πάνυ χομψα" καὶ προσέτι ὸ 
ἥχειν καὶ τὸ διήχειν, καὶ ὅσα τοιαδὶ τῶν σῶν ἐξηγήσεων" δοκεῖς δέ μοι καὶ 
ἐνδεῆ προβολέα τὸν γεγεννηκότα πατέρα κατὰ τὸ ἑπόμενον ἀποφῆναι᾽ ἐπει- 
δὴ τοῦτο λέγεται καὶ ἔστι διὰ λόγου" καί τοι εἰλήφθω ὡς ϑελητόγ' διδόα.- 
μὲν γάρ᾽ καὶ δύο προβολεῖς ἔτι γὲ μὴν συμπερᾶναι λόγους δὴ κατὰ τοὺς 
αὐτοὺς, καὶ πολλὰ τοιαῦτα κατὰ Ἰὸ ἐκ τῶν σῶν ἀκόλουθον θέσεωγ: καὶ εἰ 

τηἰγυτηααθ δθο δ, αυοά ποὴ δά ρ]ατὰ ἱπαιιάϊία Ἔχουγγαβ ; οἱ Ζαοσπηοᾶο αἴορααθ 
ΟΧ ἅη0, ΓΟ΄υΐγα5. ἘΠ Ζαουηοάο ποη τπᾶ Γαϊΐομθ, 564 ἀϊνθιβα. ἘΓ οχ ἀἸο 8 ἃ ποθίβ, 
4υδβὶ ΡῈ Γ ἱπῃροββί 116, ἴθχτ 8. δὲ ΒΥ] 5πιῖ5 Ορραρπαθῖβ αὰὰ6 ἃ ποθῖβ δχίγα 501}10- 
δβηλαπι τοῖα βαηΐϊ. ΝῸΒ Ὑ6ΓῸ δ( Πᾶθο ἴπα οπιηΐα, οἱ 8ὶ ἔογίθ βθχοθηΐα ἃ]1 δθχοο- 
Εἰΐατο ροΐθυϊβ, ϑδάθιι ΕΠ0] συγϑαβ πιδρ᾽Β ΓΟΓΠΙ 5 ΠἸρ]1οἰ [6 0, αὐ ἴᾶπὶ ἴῃ ΒΓ. Ϊἶ5. 8618 
ΘΧροβίία βυηΐ, ορροηϊμπηαβ ; Ϊβ Ὠἰταϊγαπι οοηΐθηϊὶ, ἴυδαυθ ΒΌΡΟΙ [8 νᾶμα υϑγρὰ οἱ 
ἀΡβυγάα οομηπηθηΐᾶ τοϊϊοϊαπῖθβ. Οὐοά 51 πἰ Β]οπιϊπαβ8 τοξαϊδηαϊὶ οαπ8α ἀϊοθπάατη οϑὶ ἃ]1- 
χυϊά,, ρᾷυοα αυδοάδηι οἶτοα ποὺ 0] βιιβποίθηι ; χαὰθ ἀοβδοιὰβ οἱ ἱπηρογβοιϊοπίβ, οἵ 
Βαϊ αβπηοα] ἃ}1ἃ ργὸ ἴᾳο 1 ̓ ϊο ἃ ἴθ ο]θοῖα γοοάρθαΐα, δὰ ἰχαπι ἀεί εἰπαθπίατα οομγθγ-- 
ἰθηΐ. 51 Θπῖπι, αυΐϊὰ Ὑ6]ὰ: 6Χχ οᾶσβᾶ, ρδὺ ΕἸ] πὶ ϑρ᾿ΡΙὰ5.,. 11 Ἐὺ0ῸῚ οοποιαἀαπία, 
αυοῖ ἀθηληι Δ]]ΙΔΓαπὶ αἱ ϑπηοαϊ οΟπο! υδίομαπι οοπμβαγοίπαϊον. υἱάθθογῖὶβ ὃ Ουδπίδα 
οορίδθ ἔοπμϑ ἢθιὶ ῥῬγοοθβϑῖο δά ρ]δοίϊππι ἰχαπι ἱπιθ]]θοῖα Ὁ Νϑαὰθ δηΐμη πὰπο ἀθ 60 
σοπίοπαϊπηα5 αυοα 511 ρϑ ΕἸ] πὶ. Ουὐδηϊὰ 6 ἱπιρεγίδοϊΐοηθ οθγαθὶ βοπιρίἰογπα πιᾶ- 
πἸ[οβια τοῦ αυδηϊὰ ΒΘ Πρ ̓  ΓΘ ΓΠ 8. ΒΡ] Θ μον ὃ 4υὰθ ἴάτηθῃ ἴὰ οοηῇϊονίβ Βογὶ ρον ΕἸ] απι. 
Νοπ Θηϊπὶ οὑπὶ πᾶ Ἃἰοἷβ., ογθαϊα γα 6586 οΟρ 015. Ηδρθο ἰὰὰ 6] ρη ἰβδίπια βυηΐ, οἱ 

Ῥγϑθίθγθα ΨΈΝΙΒΕ δὲ ῬΕΚΊΒΑΝΘΙΒΕ, οἵ αποίααοι 8] 1δθὶ πἰουργοίοηθβ ἴα βαηῖ. ὙἹάθγῖβ 
δαΐθπι γ]Πΐ ἱπιραγίθοϊαπη χυαοααθ ργοάαοίογθπι οΘΟπβθαθηΐον ΟὈ ΐοογα βίσποηίοπι Ρᾶ- 
ἴγοηι ἢ ααΐα ΠΟΟ ἀϊοϊίγ δὲ δὲ ρθὺ ψϑυθαμ. Εἰ χυΐάοπι ρτὸ Πἰθ᾽ϊο ἱπιθ]]Π!ραίαγ ; οἷο 
Ηἷπι ΘΟΠΟΘΟΙΠλὰΒ : ἰϊθαααθ ἄοβ 6886 ργοάιοίογθθ, οχ δᾶδπὶ ταϊϊοπο φοποααΐ, οἷ 
τα]ῖα να ϊαϑπιοϊ οχ ἰποβιθβ τυ οοηβθχυθηϊία. Εἰ 5ἰ ἀϊοιίοποπι ρον ΕἸ ΠΙαπὶ ἰανϊταβ 
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πὸ. δὲ υἱοῦ ἄκων δεχόμενος, ἵν᾽ αὐτὸ συγχέῃς καὶ περιτρέψης διὰ πολυπλό- 
χων καὶ πολυελίκτων τοιωνδὶ σῶν ἐπιχειρημάτων, ἀδείᾳ καὶ θάῤῥει τοῦ λέ- 

γεῖν ὡς οἶδας, εἰς τοσοῦτον βόθυνον ὀλισθαίγεις, τί σοι τὸ ἐρΙομοχθεῖν καὶ 

διαφόροις κρημνοῖς πρὸς αὐτὸν καταφέρεσθαι, ἐνὸν ἁπλῶς καὶ δίκα πλείδων 

ἀγοδιῶν; περίελε καϑάπαξ τὸ δὲ υἱοῦ" παρὰ τοῦτο γάρ σοι τὰ πολυσχιδῆ 
ταυτὶ καὶ ἐργώδη, καὶ δ ἑγὸς ὀλίσϑου πρὸς βόϑρον τόνδε κατενεχϑήσῃ, 
τῶν ποικίλων καὶ πολυειδῶν ἀποστάς" ἔχεις καὶ τὸν τοῦτο σοι ὑπονέμενον 
ἐχ τῶν σῶν, εἰ καὶ μετρίως, ὥς ἐστιν εἰκάσαι λόϊους εἴπερ ἐκείνους ἐν μέσῳ 
δικαστηρίῳ πρὸς ἡμᾶς λαληϑέντας πρὸς τοῦ εἰπόντος ἐπὶ σοφίᾳ περιφανοῦς 
περιφέρεις τῇ μνήμῃ, ὡς οἱ ἀπὶ ἀρχῆς διδάσκαλοι τοῦ κηρύγματος, τὸ ἐκ ἔ ΘᾺ .- ᾿ “ , φοῦ πατρὸς εἰς πλάτος παραδεδώκασιν" εἶτα τινὲς τῶν πατέρων καὶ τὸ περὶ 

- ΩΥ » ͵ Ἵ οὖ ὁ λόγος" διηρμηγεύκασι" καὶ κείσθω, ἢ γοῦν ἄπρακτον μενέτω χαὶ παρᾶ- 
- 3 ὅ -“ -“-“᾿ »“Ὕ φερέσϑω σιγῇ. καϑ' οὗ σὺ τὰ μέγιστα ἠγανάκτησας τὰ τῆς σῆς ἀμυδρῶς 

᾿ - ΄ Γ “Ὁ »ἭἪ σχαιωρίας ὑπὸ τῆς ἀνάγκης ἐκϑριαμβεύσαντος" ὃν ἡμεῖς παρὰ τοῦτο μόγον, 
- ᾿ 

παρὰ τὸ τὴν αὐτῷ κεχηρυϊμένην ἀλήϑειαν παρατρέχειν ἐπικρίνειν, μὴ ἔχον- 
ἢ ἡρ 2 3 3 Ἵ ’ “ 3 ΄ ϑ' 4 7 -“ “ τες ἐπαινεῖν, τ ἀλλ᾽ εὐγνώμογά τως ἐφ όφὰν εἰκὸς λογιζόμεϑα, τῷ καιρῷ 

καὶ μὴ αὐδϑαιρέτῳ κακίᾳ συγυπαγόμενον' πλὴν οὕτω σοι καὶ τῶν εἰς ἄτοπον 
ἀπαγωγων ἀπεληλεγμένων, καὶ κατὰ τῆς σῆς ἐφευρημένων κεφαλῆς ἀποδε- 
δειγμένῶν, τὸ ἀχραιφνὲς ἔτι σοι! τῆς δὲ υἱοῦ φωνῆς, ὅπως οὐδέν τι τούτων 
2 ν 3 ᾿ , , . . - . ὑ χὠνενδεὲ 3 ἐμφαντικὸν, ἀλλὰ τέλειον περίστησι τὸ παρὰ τοῦ πατρὸς χαὶ ἀνενδεὲς, κἀν 
τῇ ἄνω πρὸς τῶν ϑεοσόφων ἡμῖν συϊκροτηθείσῃ θεηγορίᾳ κείμενόν ἐστι πλα- 
τυχώτερογ, χἀχεῖγα τοῖς ὠδὶὲ συμπλακέγτα τὸ ἱκαγόν σοι παρέξουσιν' ἐν οἷς 

ΔΤ [6 η5., ΘαΠΊΖΙΘ ΘΟὨ ΙΠΔ6ΓΘ ἃς Βα θγου θυ Θ ΘΟηδη5 τα] ΠΡ] 1 θὰ8. νὰν Βα 6 ἐπ18. Πἱ- 
806 ΘρΙΟΒΙΓθπηδ θα, ΠΠθϑγίαϊθ οἱ δυάδοία 4 ἀϊοθπάϊ χαρά {ἰ0ὶ 4] αθδβοῖι ; ὶ ἰϊα,, ἰη- 
4υᾶπι, ἴῃ ἰδπι ἃ] απὶ ἔονθᾶπι ργΟ] Δ ΓΪβ ; οὰν ἸΆθογαβ, αἱ ΡΘΥ ναγία ργαθοὶριια δα θἂπι 
ἀφίογουῖβ, οὰπι βἰπῃρ] !οἰϊο ροββὶβ δὲ Δθβαθ Ρ] ατἴπνῖ8 οἰγοι πη Ομ θα5Ὁ Αὐΐδν ῥγοτ- 
8.5 ἀἰοΙΟποπὶ Ρ6. ΕἸΠ πὶ (ργορίεν μᾶπο δηΐπι τοὶ ΕῸῚ βαπὶ ἀϊδιϊποιίοποβ οἱ ἸΔΠΟΓΘ8) 
δἴψαθ ὑπὸ Ἰᾶρβὰ ἷπ μᾶπο ἔονθαπι ἀβίδυίοι";, οπιἱβϑβὶ8 ἰογἱποβὶβ δὲ πη! ογπαίθαβ. ΗΒ 6Β 
Θηΐπὰ οἱ ποὺ ἃ ἰμΐβ βυβδὶπαϊοαϊαπα, οἰβὶ παοάοβίθ, αἱ οοπίθοίαγα Πἰοοὶ οχ ΒΘΓΙΏΟΠΙΡ8., 
Βὶ τηθ μα πἰβι1., ἱπ πα ϊοῖο σογᾶτη πο δ ΒΔ 18, ἃ} ΠΠΠυδιγὶ ψαοάδπι ΡὨΠΟΒοΡρμΟ, αὐοά 
ΠΘΙΏΡ6 Δ Ἰη1110 πιδρβιγὶ θυδηρθ]οδα ἀοοιτίηδα ἀϊοιοπθαι οχ Ραΐτθ ΘΧΡΙΙοαίθ ργοηπη- 
οἰανουίηϊ. Πεημ4θ. ποηηι]]1} Ραΐγαπι,, δ]ΐδαι σαι ἀϊοϊοηθηι, 46 4 ΠΟ 5610, 
ΕΧροβαθγηῖ. 51: Ποὺ βᾶπθ, 14 οβὲ ααΐϊθβοδῖ, οἱ βι]δηι 0 ἐγαηβπηταἴαν: οοηΐγα 4 6πὶ 
ἴα τηᾶχίπ]6 ἸΠαΙΡ Πα ΒΑΓ, αυΐα ἰχᾶπ ἀΡοδηδπὶ τη] απ. ΠΘοθϑβαγίο Ραϊδατχ ἔδοίθθαϊ : 
αυθπὶ 05 ἰάθη, ΟΡ 4 8βο]υπι υοα ρῥτδβάϊοαίαμη ἃ 856 νουίἰαΐθπι ἀθβδγοηάδηι ἴα.-- 
αἀἰϊοανογῖς, Ἰδαάαγθ ποῖ ροβϑαπηαβ ; αυδηιαύδπλ θοπᾶὰ πηβηΐθ ργαβθάϊυπι ααδηΐαπι [α8 
οδὲ Ἰυ 4] οαπλ8., ἰθηηροΓ5 Οοοδβίοπθ, ποῃ γο]απίαγία τδ! ἴα, ἀθἀποίαπι. ὙοΓαμλϊδγηθα 
Ῥοβίχαδηχ ἴα ἴῃ δά ἀρβϑαγάα Ὡρδγγαϊϊΐοποβ ἀδάσχθραμὶ, οἱ ἰπ ἰαυπι οαραΐ ΓθοϊάθΓο 
ἀδπιοπίταϊαπι οδὲ, δάμαρ {1 ἰπίθρταπι δὲ ἱΠυ ΡθΡ ΕἸ]ΐαπα, χυδδὶ πΐ 81] ργδθαϊοίογυπι 
Εἰ αἰ ἤοθὶ,, βθὰ ππίοθ οβίοπααι Πα οχ Ῥαῖγθ, δἱ πι]]αβ βοοῖϊ ἱπαϊρατα ; 46 4υᾶ ΤῸ 
ΠΟΒ5 ἴῃ ΒΌΡΘΡΙΟΓΘ ΟΥΔΙΙΟΠΪ5. ρᾶγίθ ]αἰ1 8 ἰΓδοίαγίηγαβ; 4υδθ 1ΠΠ|ὸ ἀϊοῖα,, 5ὶ οὰπῃ 5 οοη- 
ἰυπθϑηίαν, βιποίθπα ΕΟ] τοϑροηβιπι βαρροαϊϊαθαπὶ : αὶ οἰΐαπι Ὀγουίτον οχροβίϊαπι 

οοά. .. 74, Β, 



εοά, ἴ, 76. ἃ. 

158 ΘΕΟΒΟΙΙ ΜΕΤΟΘΗΙΤΑΕῚ. 

τραγούμενοι ἔχεις διὰ βραχέων, καὶ τὸ μηδεμίαν αὖ τὴν δὲ υἱοῦ ῥῇσιν διαρ- 

χίας παρείσδυσιν' εἴπερ αὕτη τῆς προκαταρτιχῆς αἰτίας ὁμολογίαν αὐχεῖ" 

καὶ πρὸς τὴν πρώτην αἰτίαν τὰ τοῦ μονοενοῦς, ὥσπερ δὴ καὶ τὰ τοῦ πγεύ- 
ματος ἀναφέρεται. Κοιγῶν καὶ ταῦτα σωτήρων κοινῶν καθηγεμόνων καὶ ὁδη- 
γῶν, καὶ οὐχ ἡμετέρας διανοίας εἰσὶ τὰ διδάγματα, οἷς ἡμῖν ἀεὶ τὸ ἐφ᾽ 
ἅπασιν ἐπερείδεσϑαι. 

ρια΄ Σὺ δὲ καὶ πρώτην αἰτίαν ἀκούσας δυσχερανεῖς, καὶ χλευάζειν ἔγ- 
δὲν καϑ' ἡμῶν ὁρμηϑήσῃ, ὡς πρὸς δευτέραν ἀναλίξεσι διανοημάτων “σαρα- 
συρόμενος" καὶ γὰρ ἐν μέσοις ἀγῶσιν ἐφωρμήϑης, οὕτω καὶ ἐδυσχέρανας, 
καὶ μαχρὸν ἂν ὑπήρξας ἐπὶ διαμάχῃ τούτου λόγον κεχινηκὼς, εἰ μὴ παρά 
του τῶν σῶν ἐπεσχέϑης προηγοῦ καὶ συμμύστου, ἐνταῦϑα μόνον εὐγνωμο- 
νήσαντος" ἀλλ᾽ ἡμεῖς τοῖς ϑείοις διδασκάλοις ἐρηρεισμέγοι καὶ τὸ δὲ υἱοῦ 
μὴ δύο αἰτιῶν ἔμφασιν ὅλως διδόγαι ὁμολο[οῦντες" ἐπειδὴ πᾶν εἴ τι ἐξ αὐ- 
τοῦ τε καὶ δὲ αὐτοῦ καταγγέλλεται, πρὸς τὸν πατέρα ϑεολοικῶς ἐστιν ἀγα- 
γόμενον' ὅϑεν αὐτῷ καὶ τὸ εἶγαι συγαγάρχως καὶ ἀϊδίως, πρῶτον καὶ ἀρχι- 
κὸν αἴτιον τὸν σατέρα, στόματι χαὶ καρδίᾳ κηρύττομεν, καὶ οὔμενουν δεύ- 
φέρον τὸν υἱόγ' καὶ ὡς τοῦ Δαμασκόθεν ἀειφαγοῦς λαμπτῆρος ἐπαχροώμενοι, 
προβολέα διὰ λόϊου τὸν πατέρα διευκρινοῦντος" καὶ πάλιν ἐξ αὐτοῦ διὰ τοῦ 

υἱοῦ τὸ ϑεῖον πνεῦμα ἐκπορευόμενον, καὶ λοιπῶν ἐπὶ σοφίᾳ, καὶ ἁγιότητι 
περιόστων τοῦτο διασαφούντων, οὐ δύο προβολεῖς ἐντεῦϑεν, ἀλλ᾽ ἕγα τὸν 

πατέρα χατὰ τοὺς ἀποδοθέγτας θεολο[ικοὺς χαγόγας μυούμεϑα, τὴν πρὸς τὸν 

πατέρα διοριζομένους εἶναι πᾶσαν. ἀναφοράν" οὕτω καὶ τοῦ Νύσσης ϑεοφεῖ- 

“γοῦς φωστῆρος ἐξ αἰτίας διὰ τοῦ υἱοῦ τὸ παναλκχὲς πνεῦμα διαῤῥήδην ὑψη- 

Πα θ68, αυορά ἀϊοιίο ροῦ ΕἸ ὰπὶ παυάααδαυᾶπι ἱπνθῃῖϊς ἀρ] 6χ ρυϊποῖρίαμπη., χαοηίΐπι 
ΡΥΪΠοΙρα]θπι οδυϑαμη ἃρηοϑβοῖς οἵ οοπῇιθίαν; οἵ δα ρῥγϊπηδηι σαιιβᾶπι, αυϊάαυϊά Παροῖ 
Ὁπϊροηϊϊυβ ἃ ϑρὶ γα τοίου αγ, δαηΐ πὰθ ΠΟῚ πηθη 5 ποβίγαθ, 564 σοτη πη ηϊατη 56Ὁ- 
νου. , ΘΟΠΊΠΙΠΙ Π]1 6 ῬΡδοβϑί μη αἴααθ ἀπουμη ἀοοίΓίηδθ., ααΐθυβ πῸΒ ἴῃ ουη- 
ΟἿἿΒ. ΒΘΙΏΡΟΙ 1ΠΠ1ἸΠΊῸΓ. 

111. ΑΨτὐ δηΐπι ἴὰ ΡΥΪπΊᾶ πὶ Οαβδ πη. ΔἸ Θἢ5. Βἰοπη Δ ΓΒ, οἱ ᾿γγίἄθγθ 05 ρϑγρὶβ, 
αυδϑὶ 84 βθουπάδη ἔπ 8 ΟΟΡῚ ΓΔ Οπαπι ρογγαοῖαβ, Ναμ ἴῃ τηθαϊα ἀἰβραϊαίΐοπα οοη- 
Οἰϊαθανῖβ., δὲ τηο]θβίθ ἔθγθθᾶ8., δἱ ἀϊὰ ἴπ ἴοὺ ἃγρυμηθηῖο ἀἰρ] ΔἸ Πα γ 8 ; ἰδ ἃ ἴὰο 
ΘΟ [5 [5888 ὈγΆΘΘα]8 οἵ Γοὶ βδογᾷθ βοοῖίο, ἰῇ ποὺ ἰδπίμπι τθοΐα πιθηΐθ αἴθη- 
ἴθ, 58 πο5 αἰν1β τηδρβι 8 Ἰπηἶχὶ., πὸ αἰοιοπἱ χυΐϊάθηιν μοι" ΕἸΠαπι, ἀσδγαμη οᾶιι88-- 
ΤΌΠ) Ὑἱπὶ ἀᾶγΓ6 ΟἸαπἶπῸ ργΟίθγημ", Νά αυϊἀααϊᾷ ΟΧ ἴρβο δὲ ρβδὺ ἰρβαπῃ Ποῦ ργδό- 
αἰοαῖαν, δ( Ῥαΐγθμι {Ππθο]ορίοθ τϑίδγίαῦ : αυᾶγθ οἱ ἰρβὰ ΕῚΠ οοδθίθγηϊίαβ οἱ ἰπα-- 
χπου 8 }1{48, ὈΥΓΪμλὰ πὰ ΠΆΌΘΓΘ ΟΥΙΡΊΠΔ]6 ΠῚ οδυβαᾶπι ῬΑΙΓΘΙ , ΓΘ οἱ οογθ ΡΓΔΘαΙοδιηαΒ:. 

ΠΘαυΘ ἴδηθη ἴῃ ΒΘΟΌΠΟ ἸΟΟῸ 6886 ΕἸ] τα; 864 Παπηᾶβοθπο ρϑγροίαο ᾿υπιΐηαγὶ δὰ- 
ΒΟΆΠ ΔΤ. ῈΒ., ααΐ ΡΟ ποίου πη ΡῈ Ὑ γθαπι Ῥαΐγθηλ δοοῦγαίθ ργοπυποίαξ, ἰἰθη!α8 6Σ 

ἴρ8ο μΡϑὺ ΕἸ] απὰ ϑρὶγαπι ἀϊνίπαπη Ῥγοσθάθηΐθμημ. Νάπι οἱ οὰπῃ το] χαὶ βαρίοπιία οἱ 
βδηοιαῖθ 1] δῖ γθ8 14 ἀοοθαηΐ, πο ἄμποβ ἰἀοίτοο ΡΓΟάαοίογοβ βθα ἀηὰπὶ Ῥαΐγθηλ 86- 
οαπάσμη {Π6Ο] ΟΡ οὰ8 τθραϊαβ δἀοοθηιαγ, οὐποία δα Ραΐγθπὶ ἀδββηϊ6 τοίογθηϊθβ. 8510 υἱ- 

ἀε]οοῖ Νγββθησμη ἀυοααθ ἀϊνίησμη Ἰαπιίπαγο δυίθηϊθβ ὃχ οασϑᾶ ρῸῦ ΕἸ] πὶ ΟἸηηὶ- 
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φοροῦντος ἀκούοντες, οὐ δύο κατὰ τοὺς αὐτοὺς λόγους, ἀλλ᾽ ἐνὼ τὸν 'πα- 
: ἃ , - Ὁ ε δα Ν ΄ 

τέρα αἴτιον διδασκόμεθα" παρ οὗς ἄρα καὶ τὸ πᾶν τῆς αἰτίας, καὶ μόνην 
, ὦ Ὁ» “ Ὧν Ὁ ,ὔ ᾿ 

πηγὴν καὶ ῥίζαν, καὶ μόνον αἴτιον εἶναι πιστεύομεν, οὐδαμῶς ἐπ᾽ ἀναιρέσει 
-“ , -«Ψ »" » -“ -“ 9 [αὶ ἄ: 

τῆς εἰλικρινοῦς δὲ υἱοῦ ϑεοῤῥημοσύνης τῶν. ἱερῶν τῆς ἀληθείας προασπισ]ῶν 
ἔ . “ ΄ “ ᾿ 

ἡ γὰρ ἀναντίῤῥητος ὁμολογία καὶ ἀψευδὴς κατὶ ἐκεῖνα “΄άντως ἄτερ ἰδια- 
Ξ' Ὁ ,ὔ 3 ΄ 2 

ζόγϊως ἀπονενεμημένα Ἰῷ πατρὶ καθηστήκασι, τὸ μόνος ἐκλαμβάνεσθαι ἀπαι- 
-“ωὦ “- ἡ ο“Ἅ.Ἅ -»- Ν ΄' “ 

τεῖ" ἐφ᾽ ᾧ καὶ ἀναμφιβόλου ὄντος Τοῦ τῶν θεολήπτων τισὶ διδασχάλων, πρῶ- 
: δῳ ᾿ 3 Ν᾿ 

σον ὡρισμένως καὶ ἀρχικὸν αἴτιον τὸν πατέρα δογματισϑῆναι, καὶ οὐ τὸν 
, 2 ὦ , «γς ΣΝ νήπὰ ΔᾺ ε΄ 1 ΄ ϑεολ , ΄ 
ἐξ αὐτοῦ γεγεννημένον υἱόγ' κατὶ αὐτὸ δὴ καὶ τὸ μόνον τεϑεολογημένον πέ 

φυκεν ἐναργῶς" τοῦτο γὰρ μόνος ὃ γεννήσας, καὶ οὐχ ὁ γεννηθείς" οὐ Γὰρ 
“ ᾿Ὶ 3 ἈΝ 3 ς . ον . ὦ 7 2 ΄ θ δ Ψ 

πρῶτον καὶ ἀρχικὸν αἴτιον ὁ υἱός" ἔστι Γοῦν τὸ μόγος εἰλημμένον, καθ᾽ ὃ εἴ- 
,ὔ }Ὶ ἢ 5 ἃ εἶ 2 ὔ 2 δ χὰ 4 δ Ἵ 

ρηται καταδήλως, καὶ οὐ καϑ' ὃ μὴ εἰρημένον ἐστίν" οὐ γὰρ ἀπηρνημένον 

- σοῖς σσατράσι τὸ δὲ υἱοῦ, εἰ μὴ καὶ μᾶλλον ὡς ἐξετέϑη διηυκρινημένως 

καϑόσον ἦν χωρητὸν παραδέδοται. 
ριβ΄. Τίς οὐκοῦν κἀσὶ τῆς ἐνταυϑοῖ μνημονευϑείσης πηγῆς . μὴ κακίᾳ 

συνισχημένος, μόνην πηγὴν τοῦ πνεύματος τὸν πατέρα ἀκούων, καὶ “άλιν 
“πηγὴν τοῦ πγεύματος τὸν υἱὸν (οἷδε γὰρ παρὰ ϑεῷ «ατρὶ τὸν υἱὸν ὄντα 
τὴν πηγὴν τοῦ ἁγίου πγεύματος" ἐχεῖνο ὁ οὐρουγοφάντωρ καὶ πολὺς Διονύ- 

σιος, καὶ τοῦϑ᾽ ἡ τῶν δογμάτων χρηπὶς ᾿Αϑανάσιος, ὅ τε Χρυσοῤῥήμων' 

διὰ τοῦτο ὁ σωτὴρ δείκνυσιν ἑαυτὸν πηγὴν ζωῆς, καὶ ὕδωρ ζῶν τὸ πγεῦμα 

τὸ ἅγιον) οὐ κατὰ τοὺς ἐκ τῶν ϑείων ὑφηγητῶν προσφυεῖς καὶ συγηρτημέ- 

γνοὺς τούςδε λόγους ἐρεῖ, τὴν τῆς προχαταρχτικῆς αἰτίας, καὶ τοῦ δὲ υἱοῦ 

θεηγορίαν θεσπίζοντας ; αὐτός γε μὴν τὸ μόγος λαμβάνων, ὡς σοι δοχοῦν, 

ΡῬοϊϑηΐθπι ϑρίγίξαπι ἀἰβαγίθ Β.] τὶ οὔ ργδοαϊοδηῖοπι, πὸπ ἄσοβ, 564 ἀπαπὶ ῬαίγοΠΊ, 
5δουη απ ΡΓΔΘαἸοΙΟΒ ΒΘΓΠΊΟΠΘΒ.,, ΟΔ Βδηι 6586 (ΒΟ πλ08 : ἰυχία 408, ἰοΐδπη ΟδΒΆΠΩ, 
οἵ βοΙαπι ἐοπίθπι αἴθ γταάϊοθπι., δὲ ππίοαπι οδυβδηΐθπι 6586 ΟΓΘΙΠΊΒ ; ΠΟῚ [ἴὰ ἴ8- 
τηθῃ υἱ ρογμδπγὰβ8 ραγᾶτ {Π18π ρον ΕἸΠΙατὰ Ἰοσα ΠΟ θὰ ΒΔΟΓΟΓ ΠῚ Ὑϑυῖ αι 15 ἀθίθηβο- 

γῦαϊη. Νὰπι ἢγπιᾶ οἱ βἰποογα οοπίθϑβιο, ΟὉ δὰ Ζυδ8 οπληΐπο ρΡΓΌργὶΘ {ΓΙ θαπηΐαν, ρο- 
βἴα]αι αἱ 5018 1116 ἱπι6]]Πραῖυν : ααΐὰ οἱ ᾿πάαθ ἰαΐαπη δὶ, ἀϊνοβ τηδρίβί ΓΟ8 ὈΥΪΠΊΔΠῚ 
ἀοβηϊία οἱ οὔ ρίπαϊθπι οαυϑᾶμα Ῥαίγθπι ἀοῤηηαιζαγ ἢ ΠῸΠ δαΐθιη, 4αἱ ἃ0 60 φϑηϊϊα8 
εϑὲ, ΕΠΙυπ, 1ᾳ4 βθουπάθμῃ ἰρβέπι ἀἰϊοϊοηθιι δοίμς, ουϊάθπι ἱμθο]ορίοο βθυηοηθ οοη- 

ΠοίϊαΡ, παπιααθ Πυϊαβηη 44] δὲ 50] 5 ϑ που Π5., ὩΟῊ φϑηϊΐαβ : ΠΟ Θπὶπὶ ρχϊμηυβ οἷ 
ΟΥ̓ΡΆ 115 οαβδ 5. δϑὶ ΕἸ]1ὰ5. ἘΓΡῸ Ὑοσαθα] τη σοίμς ἰπἰ 6} στα θὰ σαιίομθ {υὰ δου] άθη- 
ἴον ἀϊοΐαπι δῖ, ποὴῆ 4υἃ ποη δβὶ ἀϊοίαπι. Οὐΐρρα ἤὸπ πορϑηΐ ραῖγθϑ 6886 ρ6} ΕἸΠ απ; 

ΠΏΠΊΟ ροϊΐαβ, ρῥγουΐ Πχυϊάο ργορβοβίϊαμι δῖ, χαδηΐαμπ) τοὶ παίαγα ἔθει, 14 ἰγαάαπηὶῖ. 
11, Ουἱἷβ ἰίΐδψιιθ. οἰΐδπι ἴῃ πηθιμογαΐο πϑίο [ηΐθ., ἢἰβὶ Ἱπηργοθιϊαῖθ ρογοθ ]αίαν., 

Βο] απ Τοηΐθηι ϑρὶ γι α8 Ῥαΐγαπι δυαθηθ, Γαγθαβαιθ [οπίθπι ϑρι γι τὰ5. ΕἸ] απὶ (5οὶῖ οηΐτα 
δρυᾷ Πδαπὶ Ῥαΐγοπι, ΕἸ] τὰ 6886 [οηΐθμηι βᾶ ποῖ ϑρ᾽νια8; ΠΟῸ Θηΐμὰ ΟΔΘ]Θϑ απ ΓΒΓΌΓΙΩ 

ΘΠΔΡΡΑΙΟΥ Π]ΔΡΉ 5 ΠΟηγϑβίαϑ; ΠΟ ἀορτηδίαμη Ὀα515 Αἰ Πδ μι β1 5, πθῸ ΠΟ ΟΠ Ρυβοβίομπηυβ, 
Ῥτορίθγθασαθ ϑαϊγαΐου ἀἰοὶϊ 86 υἱΐὰθ [οπίθμη, δὲ υἱνθηϊθπι δΔαυδηιλ 6588 ϑρί [πὶ β8π- 
οἴαπι) χαΐβ, ἱπααδπι, Ποη βθοιπάστη ἀϊγογαπι ἰπἰθγργοίαπι θρτορίοβ μῸ8 δὲ ΘΟΠΠΘΧΟβ 

ΒΘΙΏΟΠΘΒ ΠΟῺ ἀἰσοῖ, ἴᾳπι ὈΥΪΠΟΙ ρα θη οααβᾶμι,, [πὶ αἰοἰΙΟπα6 πὶ ρον ΕἸ] πὶ 6588 ἰθπθη- 

οοἄ, 1. 75. ", 
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εἶτα δ αὐτοῦ τὴν τοῦ παναγίου πγεύματος ἐχπόρευσιν, ὡς οἱ ϑεοφόροι διε- 
πράγωσαν ἀναισχύντως μὴ στέργων, ἀλλ᾽ ἀϑετῶν τὸ προβολεὺς ἀνέδην, ὡς 
παραδεδώκασιν ἀναιρῶν τὸ προσεχῶς, καὶ διὰ τοῦ προσεχῶς ἀνυποστόλως, 
ὡς διηρϑρωκότες εἰσὶν ἀνατρέπων, μήϑ᾽ ἁπλῶς διάφορον, μή τε μὴν κατὰ 
μόγον τὸ αἴτιον καὶ αἰτιατὸν διαχρίγεσϑαι σφίσιν ἀπεναντίας γομοϑετῶν, καὶ 
πᾶσαν ἄλλην ὁμοῦ θεολο[ικὴν εἰς τοῦτο φέρουσαν ῥῆσιν ἀπερικαλύπτως ἀπο- 
πεμπόμενος, εἰ καὶ Τὸ παρὸν ἀῤῥεπὲς διαδράσεις βασανισϊήριον, Τί ῷ ἀφύχῳ 
καὶ μέλλοντι δράσειας ; ἔνθα οὐ πρόληψις, οὐ ῥαδιουρῖία, οὐ Ἰὸ δράξασθαι 
πολυχρονίου διαμάχης ἀμφόϊέρων χριδωνύμων φυλῶν, καὶ ὡς ἐν προσχήμα- 
τι εὐσεβείας, καὶ Ἰοῦ δοχεῖν ὑπὲρ μέρους λέγειν μεϑ' ὧν ἐστι συνεξεταζόμε- 
νος οἰκείας διενεργῆσαι σχκαιωρίας., κἀπὶ τούτῳ ῥήματα τόσων βλασφημιῶν 
ἀπεῤῥεύξασϑαι, πέφυκε τὰ ἰσχύοντα, καὶ ὅλως ἔχει ἀποχρυβῆναι, καὶ ὡς ἐν 
συϊχύσει καὶ νυχτομαχία περιπολεῖν καὶ ἀνύειν τὰ πάνδεινα πρὸς ἐκεῖνο μὲν 
οὖν ἀφορῶντες, τούτων ἡμεῖς ὡδί σοι κατέστημεν ὑποχείμεγον, 

ριγ΄. Τοιγαροῦν ἄγε καὶ πάλιν πρὸς ὑμᾶς τοῦ λόϊου τας ἡνίας ἐπαγα- 
στρέψωμεν, ὦ συνέσει καὶ ἀπροσπαθείᾳ φιλαχροάμονες, ὁϑέν ποτε καταπεμ- 
φϑησομένους πρὸς τῆς αὐτοαληϑείας, οὐχ ἀπελπίζοντες᾽ ταῦτα τῶν γενγαίων 
ἀγωνιστῶν" ταῦτα τῶν καιγῶν ἀριστέων χἀν ταῖς ἐκφανϑείσαις ϑεολογίαις 
τὰ κατορθώματα' ταῦτα τῶν καινῶν τροπαιούχων χἀν ταῖς θεοσδότοις διδα- 
σχαλίαις τὰ ἀριστεύματα' ταῦτα ὡς δογμάτων ἄλλοις ἐπεγκαλοῦντες παρα- 
φϑορὰν, οὕτω ψευδηγόρους ἀπελέγχει τοὺς αὐτῆς διαβολῆς καὶ ἀλήϑεια: οὔ- 
τὼ γόμων οὗτοι ϑείων καὶ κανόνων χαὶ πάσης ἄρδην ἐκκλησιαστικῆς καῖορ- 

ἅἄἀδπιῦ Αἱ τὰ νϑυῦθαμῃ ἰαπίμαχη φοΐτις Δαν 68, 4υο ΗΡῚ 1 Ρ᾽ΐαμη αϑὶ πιοᾶο ; ἀρίπθ βθοὰη- 
ἄυπι ΠΟ, β8ποι ἰββίτηὶ ϑρίγ [8 ῬΓΟΟθββίοπθηι βΒθοὰβ 80 1πθορῃου! ἀθοϊαγαγαηΐ, ἱπιρα- 
ἀδβηΐοῦ ποὴ Δ μη 6 Π5 ; 56 νοοαθυ]υπιὶ ργοαμοίου ἀυᾶδοῖον οοηῖγα ἸΡΒοΡαμα ἰγδ 1 {10- 
Ποπὶ 66]6Π5, Θὰ πὰ αἱ ΡΓΟΧίπλὰ5 δῖ, ρ6Ρ θὺτῃ Ζαΐ δϑὶ δχ Ργοχίπιο ᾿ηαἰβιϊποίθ, ψαδηι- 
αύδηη βαηΐ ἀἰβιϊ ποι, Βα νογίθῃβ; ΠΘαῸΘ ΟΠΊΠΪΠΟ αἰ νθυβαμη ὩΘαὰ6 βοουπάσμῃ γοραθα- 
Ἰὰπι ϑοίμιδ οαυβᾶπι ἃ οαπβαῖο αἰ βι]ραθηάτα 6588, οοηίγα ΠΙΟγαπι οαία, βίαϊ ᾳ608 ; 6 
Δ] τ ΠΏ ΘΠ, βἰ πα] ᾿ΠμΘΟ] ορίοαπι δα ἰᾳ4 οοπίδγθηϊθπι ἀϊοιϊϊοπθπλ ἤθη Οθβουγα το οἴθηβ, 
ΘΕΪΔΠηΒΙ ρΓΆΘβθηΒβ αἰβιυ]οἴαμι οἴ αρίαβ θχαπλθη,, χαΐϊᾷ ἄρθβ ἰπ ἰπ 46 Π Π4}0}}1 10 βαϊατο9 
ΡῚ πο ργδοίἀϊοίαπη, ΠΟ ἱπργοἶϊ88, ποι οοποί αἰῖο ἴῃ Ρυρπᾶμῃ ἀπᾶγαπι σοηϊ αι 
ΟΠ ΓΙ Βι ΔΑΓ ΠῚ, ΠΟΠ 50} ΟΒίθπία οὐ μοάοχίδθ, οἱ βἰ πῃ] οπα ἀϊοθπαϊ ργὸ Ρᾶγίθ, ουπὶ 
Χαΐρυβ βαἰδρ]8 ἰχὰ8 Θχθααὶ ἱπηργοθί αῖαβ, οἱ μᾶς ἱπ τ ἴοὶ γθῦθὰ ΒΙΔΒρμθπιὰ δροίαγα , 
ὨΘαῸΘ ΟΠΊΜΪΠΟ Ἰαἰόγθ., δὰϊ χιαβὶ ἰπ ΘΟπἤαβίοηθ δὲ ργΌθ]ο ποοίαγηο γᾶραγὶ οἱ ρβϑϑἰ πιὰ 
ΡΟΡΡθίγᾶγθ. ΕΤΡῸ δά 1]υα βρροίδηϊθθ, πᾶθο Ὧ05 {Π8΄| οοπβίἀθγαπάα ργοροβυίπῃμϑ.: 

118. Οὐδργορίθν ἀρθβῖθ, ἄθπυο ἃ4 γὸβ ογαϊοηΐβ Βα θθηδβ σοηνθῦίδπιιβ, ο βϑρίθπ- 
[68 οἴ νἱτποδα ομηηὶ δἀβοιΐοηθ οᾶγθηῖθβ δια ουθ5., 4πὸ5. Πὰο ὑπάραυδαμθ ἃ ἴρ50 
ὙΘΡΙΓΔ15. Δαοίο ΓΘ πη ββαπ ἱγὶ ΠῸῚ ἀοβρογδηημϑ. Ηδθο βαηὶ ΘΘΠΘΡΓΟΒΟΙΠῚ ΔΡΟΠΙ [ΔΓ ΕΠῚ: 
Βιᾶθ0 ΠΟΥΟΡΕΠῚ ΠΘΡΟὰπῚ οἰΐαπι ἰῃ πηδη  οϑι18 ΤῃΠΘΟ] ΟΡ 8 δρρορία ἔδοϊα : μπᾶθο πουογαπὶ 
{απ ρμαἴογιπι οἰΐᾶπὶ ἴῃ ἀἰνὶηἰβ ἀοοΙ ΓΙ η15. δοίπογα : Πᾶθο ἱΠΟΓΌτα 4] 4}1185 ἀορπια- 
ἴσπλ ΟΟΥΡΟΡΕΠΟΠΘπῚ ἱπηραίΐδηϊ ; 564 ᾿ἰρβοῦιαπι οα] απηηΐαπι ψουῖϊα8 γάαγραΐί : Εἰ ΙΘραΠΙ, 
Ὧΐ αἰνιπογαπλ ΘΔ ΠΟΠμπ. οἴ Οπλη 5 ἔπη! 5 δοο δ αβίϊοαθ οΟΠθιρΡίοΓ5 ἰγδ ἀ]οΠἿ8., ΡῸ- 
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)) Ἁ 2 φ δ ς δα ησάμενοι παραδόσεως, πέρας καὶ πρὸς ἀλλοτρίους ἐπιτεχνήσεις ἐπιγοιῶν ἐπὶ 
ἕω: Ἔ , 9. “᾿ 2, σοῖς θεοφϑόγγοις τῶν πατέρων θεσπίσμασιν ἀπηγέχθησαν, ἀπὸ κοιλίας ἰδίας 

[ ι “Ὁ “ 4 ᾿ δ. [ 

φϑεγξάμενοι, ἃ οὐδεὶς οὐδέπω μέχρι καὶ γῦν εὕρηται εἰρηκὼς τῶν ὅσοι λο- 
᾿ Ν , Υ -» " “ 

γογραφικὰς ἰδέας ἐκϑέσϑαι κατὰ Ῥωμαίων ἐσπούδασαν σφῶν γὰρ ἅπαντες 
Ἶ , - -“ ᾿ 2 5" 2 

ὡς ἡ λακόχαρτος ἔρις ἐδίδου ἐκσκήψασα τῷ καιρῷ, τὰς ἀντιῤῥήσεις ἄλλως 
“ ΄ Ν μ᾿ ͵ 9 Ὁ , 

συσχευαζόμενοι, τῶν ἀνεμφιλέχτων πάντη πρὸς εἰρήνην ἀπεῖχον χρήσεων πα- 
“ Ψ Ἁ ΄ ΄ τρικῶν ἑκοντὶ παρατρέχοντες" οὗτοι δὲ πρὸς αὐτὰς κεχωρηκότες διαμαχέ- 

Ζ - “-“ -“᾿ ΄ 3 ’, ΝῚ Ὰ σασϑαι πρὸς τὸ πάντων ἔσχατον τῶν κακῶν ἐξετράπησαν ἜἜγϑέν τοι καὶ τὰ 
τοῦ ἀϊῶνος ὡς ἔσχεν ἀφ᾽ ἑκατέρων μερῶν κεφαλαιωδῶς ἐνταῦθα περιλαβόν- 
τες, λεχϑέντα τε καὶ εἰσέτι λεγόμενα, εἴ τί που παραλελειμμένον αὖϑις 

“ φῳ ΄’ »"ΝἮ» ἐροῦμεν, τὸν ὃν ἐν τούτοις χαθ᾽ ἡμῶν ἐξυφάνας ὑπαναγενώσχει τόμον, ὁ τῆς 
᾿ [᾿ ’ δ θ ᾿ 3 Γὸ ἰδί Ι͂ Ἃ ς “1 Ψ, ἀντιθέτου μοίρας σχεδιασθεὶς ἀρχηὸς, ἰδίαν λοικὴν ὑπόθεσιν ποιησόμενοι. 

΄ “ δ᾽ “ “π' ,ὔ Ἁ ’ὔ ΔΆ Φ4ι3 ᾿Ὶ Ψψω , ριδ',. Νὺν ὅπως οὗτος προέβη, καὶ τίνα τὰ ἐπὶ αὐτῷ πραχϑέντα συγ- 
᾿ »ο ες - διελθό ᾿ ἐῶν ὁ ,» 5 “ 3 “ οπτικῶς ὡς οἷον τε διελθόντες, τὸν λόϊον ἐν αὐτοῖς καταπαύσομεν. ᾿Ἐχροτεῖτο 
᾿ 2 5 ,ὔ ς ἐῤῥΥῥέϑ ΑΥ δ ,ὔ - ΕῚ δὰ -“ ͵] ὔ μὲν ἐν ἀναχτόροις, ὡς ἐῤῥέθη, τὰ δικαστήρια' κἀπειδὴ τῆς πρώτης συνελεύ- 

σεως τελουμένης, καὶ τῶν ἀντιϑέσεων κινουμένων κατά τινα “«““αρηχολουϑη- 
χυῖαν ἐντεῦϑεν ἀνάγκην, ὁποῖα διαλόϊοις φιλεῖ παρεμπίπτειν τοῖς λο[ιχοῖς, 
πρὸς ἡμῶν ἀπολογουμένων ἐξεφωνήϑη τὸ, ῥήματος «“σλήρη βλασφημιῶν τὸν 
τῶν ἐναντίων ἡμῖν Ὡροηγὸν γεγραφέναι" καὶ ὡς εἰ βούλοιντο κατεξετασϑῆ- 

Ν [3 ἜἜἜΞ ΨᾳΕΙ ἢ ᾿ς Ἂν , “ : 2 γα! χαὶ ταῦτα χρεῶν ἐκεῖνα λείόγτων, ὧν οἴκοι μοι καϑημένῳ Γέϊονεν ἡὶ ἐΓ. 
’ ᾽, Ῥὰ ΄ Ἂν ἣἥ ὁ Ν φ 3) - δ Γ χείρησις, καί μὲ τῶν συμβάντων ἁπάντων κατ ἐξοχὴν ὡς ἴστε τοῦτο διαῖ- 

γελϑὲν πρὸς τὸν ἀγώνα παρώρμησεν" ἔτι τε λοιπὰ πρὸς τούτοις ἐχόντων, ἃ 
,ὔ ς δ, θ Ἅ, 3 566 »"Ἢ θ δ , αὖ Ἂ Ἂ 2 Χ τόν πρώην ὁ ὀηλωῦεὶς ἀντιῤῥητικαῖς μεθόδοις συνέϑετο" πρὸς μέσους ἐπεὶ ταῦτα 

ΒΙΓΘΠΊΟ δὲ ΡΘΓ ἅ]16Π 88. ἃ ΠΥ Θη ΟΠ 65 ΘΟΠ ΘΙ Ογαπὶ (6 ]Οα 8. ραίγαπ) ἀθογοι 5 τηλπαβ 
ἰῃξδγθηῖθθ, ἃ ργορυίο νβϑηΐγθ αἱ ργουθιθίαπι δϑὶ Ἰοχαθηΐθβ, αᾶθ Π6Π|0Ὸ Πδοίθημβ αἰ- 
ΟΟΡΘ ΘΟΠΊΡΟΥΪΒ Θδῖ, ΘΧ ΘΟΓῚΠ ΠΟΠΊΘΙῸ 4] ΒΟΡρία ϑιἃ οοηΐγα Βοιηᾶπος βἄβθγο νο-- 
Ἰαθγαηῖ. ΗἸ ϑηΐπὶ σαποιΐ ργουΐ πιὰ] οΠμαγίαθ ρα θῖθθ θὸὺβ ἢος ἰθηρογΘ ΟΟΡΡΙΡΪ, 
βίγα θδηΐ δάνθγβαβ ρᾶσθηι οΟπἰγδἀϊοιϊοπθθ, ἱηἀυθ ἰ θ1165 Ραΐγαμῃ δυοϊογιαϊθβ ρϑηβὶ 
ΠῸΠ Βαθαπίθ8. ΗΙ Ὑθγὸ δάνθιϑιιβ θᾶ8. 0610 βυβοθρίο, δ οπιηΐιπι τ Δ] ΟΠ ΒΌΡΓ6- 
τσ ΟΟΗΥΘΓΒΙ βαηΐ. Ἠδοίθημβ ΠΟΠ ΘΠ ἰΟὨΐβ ἰθοΓΘ ΠῚ, Ργοὰΐ 6Χχ υἱγᾶααθ ρᾶγίθ 86 Π8- 
ῬαϊῈ οαπη σΟΙΠΩρΡ]6χὶ βαπηπιαιίπι [ἀΘγμ8, βῖνθ αυδθ αἰβρυϊαῖα βυηΐ, 5ῖνθ δάπαο ἰῃ 
ΟΟ]]Οαυΐο νεγβαηΐαγ, βίχυϊᾷ ἔοτίθ ργαθιθγπηββιπι ἔα, 8}15 ἀἸσδιημβ ἢ {Π8ἃ αυᾶθ δὴ 
500 σΟμΐΓα ΠΟῸΒ ἴοτηο ΘΟΠίθΧαΪ  , ΠΌΡΘΓῸΒ ΠΟΙ ΓΑΤΪΔ6 ΡΑΡιΪ8 865 β Δ Π115., ΒΘΓΠΊΟΠΙΒ 
ΠΟΒΙΓΙ πγαίθυιαπι [δοιϊατ. : 

114. Νύμο ἀαοηηοᾶο Ηἷο ργΟΡΡΘββιιβ δῖ, οἵ ψαὰθ Ἔρουῖξ, οοτηροπαϊο χαδπίαμι Ποτὶ 
Ροϊθγιϊ σου ργθμθπάθηϊθβ, ἤἥποπι ΠΡΟ ἴῃ Πἷβ [δοϊθιηαβ. Αοίατη ἔαϊϊ, αἱ ἀϊχίπιυβ, ἴῃ. 
ΤΈΡΙΟ ΡΆ]αῖο Ἰαἀϊοίαπι; οἱ ρυΐπηο οοηρτοθϑα ρϑγδοῖο ; οἵ σοπιγδἀϊοϊοπί θὰ5. Θοπηπιοιί 5 
ὨΘΉ 51Πη6 αυδάδηη σοηβοααθηΐθ προθδββιϊαῖθ, οαϊαβπιοάϊ ἴῃ ἀἰβοθριδιϊοηῖθβ δυθηΐρ βο]οῖ, 
ΠΟΡῚ5. οδιιβᾶπι ἀοίθηἀθη! θ5., βασοϊαπιαίατα ζυϊϊ : νογθὰ Β]ΑΒΡΠΘΙΩΪ ΔΓ ΠῚ ΡΙθπᾶ δηΐθ- 
ΒΙΒΏΘηπΙ ΘΟΠΙΓΑΤΪΔΘ ρΡ 8 ΒΟΥ ρδί886 : δὲ υοα Ὑβι]δηϊ Θχαπηπαρὶ δία ἢ] ἀἰοδηΐδα 
4.86 τ1}8} ἀοιηὶ βοάθηϊ αγδηΐ ἴῃ τδηΐ 8, οἱ Τὴ 6556 αυδθ Δοοίἀδγαηΐ ΟΠ ΠΪ ΠῚ ΡΓ86- 
οἰρασπι δυοίογθπι : δίψα ποὺ αἱ 80|118 οορηΐίο, 116 ἃ δροηθπὶ ἀβουνηϊ : οἱ ᾿ΠΒΌΡΘΡ 

Χ 
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“" “ κχ ,ὔ -“ω 

διελαλήϑη᾽ ἦσαν μὲν ἐκ βασιλικῆς οὗτοι προστάξεως δεσποτικῶς ὡς ἐλέχϑη 
, ΕῚ 2 οω -“- »“Ὲ “ 

-προδιαπειλησάμενοι, μηδέν τὶ κατ αὐτοῦ δῆτα παρεισαχϑῆναι τοῦ τὴν ἡΓε- 
᾿ς , “ ς , » » 

μονίαν σφίσι διέποντος, ὅμως ὡς παῤῥησιασάμενον τοῦτο κατεῖδον, ἄλλως τς 
- ΟῚ -“ ᾿ “ω “-Ὁ ᾷ, 

χαὶ ὅτι τὰ τῆς “τοίας οὐκ ἐν τοῖςδε τὸ σπαράωαν αὐτοῖς" ἢ γὰρ ἂν οὕτω 
“ “ Ψ ,ὔ 

χαὶ ἐπεποίϑησαν, ὡς κα΄ ὧν ἀνέτως εἶχον λέγειν τυΓχάνουσιν, ἀλλ᾽ ἐν ἐχεί- 
΄ ,ὔ Ι »“ ΄ὔ Ὶ “᾿ 

γοις ὑπερβαλλόντως, μή που τί φϑάσῃ μέσῳ τῷ θεάτρῳ παρεμβληϑὲν, τῶν 
[ Ε ε ᾿ “. ᾽ (ν0 »“ ᾽ν Ὁ ἘἜ Ὶ 
ὅπως ὁ ῥησεὶς προϊστωρ ἀπεφάνθη παριστώντων τῆς πράξεως, ἐφ᾽ ἡ κριτὴς 

’ὔ “ ,ὔ “ὋῬ᾿ 

ἐχαϑέσθη καὶ κολαστὴς ἀπαραίτητος" προτρέπουσιν ἐπὶ τοῦ μέσου προτεθῆναι 
Ψ' Ἃ με Θ4. ’ Δαῤῥαλεώτατα᾽ ἀλλ᾽ ὁ ἡμέτερος ἀρχιποίμην τὴν ἐπ᾿ αὐτοῖς τῷ τέως ΄σροσ- 

᾿ ε , :»ν - δ ΄, Ω δ ᾿)οῦ 2 ᾿ ». 
βολὴν ὑτπερτίθησιν, ἐκεῖνο τῶν δεόντων εἶναι διαϊγούς τε καὶ εἰρηκὼς, καθ 
μὴ ᾿ Ν ᾿ ἅ 5 "-Ὡ 2 ΄, 3) Ν “ Ν Ὶ 
ἕνα καὶ τὸν αὐτὸν ἀρχῆϑεν ἀπαραλλάκτως ἔχοντα σκοπὸν τῆς αἰτήσεως τὸν 

: Ὁ Ύ ἡ 
ὑπὲρ Ἰῶν οἰκείων πρότερον ἀπόλοϊον ἀπαρ]ίσαι" εἶθ᾽ οὕτω τελευϊαίαν τὴν πρὸς 

ϑ ἃ Ν Ὁ ΄ 7, 5 ᾿' ᾿ , " , φ- 

αὐτὰ μετὰ τῶν συνϑεμένων, πάλην ἐνστήσασϑαι" γίνεται καὶ σφίσι τοῦτο δο- 
ως Χ ᾿ Χ ω εἰν Ἂς κα " “5, ὦ ἡ ἣν , ΄ 

κοῦν' χαὶ τὰ μὲν τῆς ἡμέρας ἐκείνης ἐπὶ ἀέϑλῳ τῷ κεκυρωμένῳ παρέρχεται, 
. -“Ἐ -»“ Ἷ, , »“Ἢ »“ " 

καὶ τὰ τῆς ἐφεξῆς ὡσαύτως" πλὴν οὐ κατὰ συνέχειαν αἱ τῶν ἡμερών αὗται 
7 "»" [ΩΣ »Ἂ» 

δικαστικαὶ, τούτοις δὴ τοῖς τὸ κρίνειν καὶ ἀντιδικεῖν χαὶ τάσσειν λαχοῦσι ! ᾿ ͵ ᾧ 
συντέταχται, εἰς τέσσαρας αἱ πᾶσαι «ποσούμεναι, ἀλλὰ κατὰ διέχειαν ὅτι 

,ὔ ἰρε ᾿ , ἡ ες Ἂν .9 ᾿ ὔ » 2 Ἅ ΄ 

πλείστην τῶν διὰ μέσου παριουσῶν, ὡς ἐπὶ ἀδείας ἔχειν αὐτοὺς βουλεύεσθαι 
δ, Ἁ "»“, ͵ ΩΣ 

καὶ πράττειν ἅτε μὴ ἀεὶ τοῖς προβάσιν ἀρεσχομένους, καὶ παρὰ τοῦτο τὰ 
αρ, 5 , δ ͵ ς ,ὔ ε Ἂ, [γ.ς ς- [2 

τῶν ἐσομένων χρειττόγως ϑήσειν ἐξασφαλιζομένους, ὡς τοὺς καλεῖν, ἑτέ- 
δ Ρ" - ; ᾿ δὸ Ὁ , “' Ψ 

ρους διεγείρειν, κἀκείνους μετέρχεσϑαι, καὶ μηδὲν ἐλλείπειν τῶν ὅσα συγ- 
“ « -“" Ρ 

χινεῖν οἴδασιν ὅλα πλήϑη καὶ δήμους, καὶ ἀξίαν πᾶσαν καὶ ἡλικίαν ἁπλώς 

ἐπὶ συστάσει κακίας τῆς κα΄ ἡμῶν, μὴ πρός τινα τὸ σύνολον ἐχόντων ἐνα- 
" ΑΥ Ν -“ "»"Ἢ ΄ λ ’ὔ 

τεγίσαι, ὅτι μὴ πρὸς τὸν πᾶντ᾽ ἐφορῶντα μόνον καὶ ἑαυτούς. 

ΤΌ] ααα., αὰᾶ6 δηΐοα ὈΓΔΘα]οίιι5. νὴ ΠΕ ΡΡΠθιϊοα πρὶ Ποὺ οουηροβιθγαῖ, ἰπ πῃράϊο δὰ 
ἀϊδβραίαν!ι. ΜΙΠΙα Ραμα πᾶθο γαρῖο ᾿πββῖι 5:1 ἀθβροῖίοθ, αἱ ἀϊχίιηυβ, πθ χυϊά 5ο!]Ποοὶ 
Ῥιοΐογγ θῖν. οοπίρα ἀιιοθι Βα, ; 46 Π) ἰΔηηθη 5815 οοπ ἢ ἀβπίθμα βοϊθθδηϊ,, οἱ χαΐᾷ 

Ῥᾶνοῦ' θοῦαπι ἴῃ [ἷἰ8 παυα γουβαθαΐαν. Νὰπι οἱ δῖο σοῃΠάθθαμΐ, 586 Βάθογο ααὰθ ἀϊο6- 
γϑηῖ; 564 {111 ἴπ ῥυῖπιῖβ οανθθδηΐ, π αυϊὰ τηθαΐο ἴῃ ἰμθαῖγο ΟΠ οθγθῖαν. δογαπι ααΐ- 

Βυ5 1118 δηϊθβίρ δ η5 ΟΡΠΟχία8 γαῖ, ἀπ ᾿ρ86 ᾿ᾳἅδχ βθάθγοὶ ἱηθχογα θ}}15. ΗἨογίδηϊαν 
αἰ ἴῃ πιραϊαπι ρογααδπι ΔηϊπΊο88 ργοθάραϊ. 56 ποβίθι' ΒρΓΟπλ 8. ράβίου ἴὰηο ΘΟηρΤα5- 
δαυι οαπα 1Π}1 ἀἰδία 1, πθοθβϑανρίαπιὶ ραΐδηβ ἀἸοΘηβααθ θα πάθμῃ βοοραπι ργοργῖαθ μά θ ΓῸ 

Ροβίυ]δι!οη 5, 881 ἴῃ ὈΥΙΤἢ5. ἀθίθηβίοπθηι [ΔΘ Γα, ἀθῖπάθ βαρ θπιᾶτα ἀπᾶ ΟαΠ} ΔΌΧΙ [8 -- 

τοῦὶθυβ. 515 ΡαΡΠΔΠΙ ΘΟΏΒΘΡΕΡΘ. ΗὈΟ ἀαοααθ 1158 ρ]αροι, ΕἘ 1Π10 φαϊάδπι ἀϊδ, 'π οοη- 

βι[[αἴο ἀροπθ ρϑγδοία βαηΐ: οἱ βθααθηΐθ 416 51 Π}}Π|6Γ. Ὑογατηΐδιηθη πη δγδηΐ [ιὶ ἰπα]- 

αἴ 165 ἀἴ65, θαι δρᾶηΐ Θοη πα]; 564 11 χαὶϊ ἐμά ϊσαγθ, οοπίγδάϊοθυρα ἃς ἀἰβροπογ ρο- 
ἴογαηΐ, ααδίαοι. αἰθγ απ Πα ΘΓαγα σοηδιϊϊ αϑυαηΐ ; τη1115 ἰτηθη οατα ἰηΐο 4 }118 ; ἰ[ὰ 

αἰ οἰΐαπι Πα θΘΓθηΐ ΘΟὨΒΟ]Π ἃ ΠαΪ οἱ ἀρθμαΐ, οαπὶ ΠΟ ΒΘΠΊΡΘΙ βιιοοθδβϑι Ἰθιϊ Θββθηΐ ν 
Ιάδοααθ υἱ ἔαϊαγα τη6]1ὰ5 Πθγθηϊ οαγαθδηΐ ; 1105 ἱπίουϊπὶ γοοδηΐθθ, 1115. ἃ πηο5 84-- 

ἄδηίθ8, δἱ 1105 διἀβοϊβοθηϊββθ, ἰδ ομλἰθηΐ65. ΘΟΓΙῚ 4α θα5 οοτηπιοίαμι γῚ βοΐ - 

Βαῃΐὶ πηϊγογβᾶπα ρ]Θθθμα, ροραϊαπι, ἀἰρηϊίαἴοπι ααδμλ θεῖ, αἴχαθ δοίαίοπι, ἃ Θχ86- 

Ἀ, 

ΝΝνΝΥν 

“4117 Δ Δ 1121: 
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τς ριε΄, Κἀπειδὴ τωνδὶ, τοιουτωδῶς τελουμένων ἔδει πάντως τῶν συνάξεων 

ἐν μιᾷ κατὰ τὸ κοινῇ συμπεφωνημένων, καὶ αὐτὰ δῆτα τραχταΐσϑῆναι τὰ 

συντεϑῆναι προδηλωϑέντα τῷ αὐτῶν πρωτοστάτῃ λίαν ἐπισφαλῶς" οὕτω δὲ 

καὶ πρὸς ταῦτα παρασχευάζονται" χρηματίζει σφίσι καταληπτὸν ὠταχουστὰς 

ϑεμένοις τῶν πᾶσι λαλουμένων ἁπαξαπλώς, μὴ κατὰ προσδοκίαν τὰ τῶν πα- 

ρῳχηχότων διαλόγων αὐτοῖς ἀποβῆναι, δυσὶ τότε συνεδρίοις συμπερανδ ἐγία 

τὸν. ἀριθμόν" οὐ γάρ τοι μόγον οὐδ᾽ ὁποσοῦν, ὅπερ ἀναμφιλέκτον εἶχον με- 

μῃνέναι τὰ πλήϑη μανθάνουσι καϑ' ἡμῶν, οἷς πρὸς Τὸ ὑπεραπολογεῖσθαι δε- 

δώκαμεν ἑαυτούς" ἀλλά γε δὴ τῷ «πλείονι τούτων μέρει, καὶ σκαιοτροσίαν 
-“ » »“" - , . , ν 

αὐτοῖς ἐϊκαλεῖσθαι" ἡμᾶς δ᾽ ἀδικεῖσθαι διαφερόντως ἀκούουσι" καὶ ὡς ἔοικε. 

παντελὴς ἂν ἐπὶ τοῖς λογοπραγουμένοις ἐγεγόνει τοῖς ῥηθεῖσι κατάληψις, 

μετρίως πως διαϊνοῦσι, κἀκ τῆς οὐ φανερωδϑείσης σχαιοϊγωμοσύγης τῶν ἀπεν- 

αντίας ὁδηγηϑεῖσιν᾽" εἰ τὸ εἰδέναι στίφεσιν οὖσι πείρᾳ καὶ μαϑήσει ἐνῆν, ὅ 

“σου γε καὶ αὐτῶν τινες τῶν ἀμφοῖν μετεχόντων γνῶσιν ἀκριβὴ ἐσχηχότες, 

κρύπτεσθαι καὶ λανθάνειν προείλοντο πρὸς τοσαύτην ἀντιβαίνειν καχουργίαν 

ἐπὶ προλήψει βαϑείᾳ ἐκκλίνοντες" τέως δ᾽ οὖν ὡς ταῦτα γνοῖεν οἱ ἀντιχαθι- 

στάμενοι, ἀπᾷδον «πάντῃ κρίνουσι, καὶ ἀσύμφορον ἐπὶ τοῦ μέσου τὰ σφῶν 
λαληϑῆναι, ὡς ἡ ὑπόσχεσις" εἰ γὰρ ἐξ ὧν ἀναμφίμαχον ηὔχουν τὴν σπεσοί- 

ϑησιν καϑ' ἡμῶν τοῖα ἐπηχολούϑησε, τί ἂν ἄρα συμβαίῃ, εἰ πρὸς τὰ οἰκεῖα 
λόγους ἀποδιδόναι ἀπαιτηθήσονται ; καλῶς συμβάλλοντες τῷ νόϊΐ, καὶ τῷ 

συνειδότι καϑαρῶς συνδιασχεπτόμενοι, ἀμέλει τοῖ καὶ πρὸς τὰς λοιπὰς χω- 

ρήσαντες τῶν ἀϑροίσεων, οὐ κατὰ τὰς προηγησαμένας διευωσρεπίζουσι, ὅσον 

ΤοΠαπη ΟΟηἰΓὰ ΠῸΒ ΠΟαυΪ πηι, αυἱΐ δ ΠοπλϊΠμΘΠὶ ἢἶδὶ 84 ομηηΐα νυἱάβηϊθιηῃ Πθαπὶ, 
ὨΟΒΙΓΆΒΟΙΌΘ ὙἹΓΘΒ., ΓΘΒΡΊΟΘΓΘ ΡΟΪΘΓΔΠΊ.8Β. 

11ὅ, Αρ νϑῦὸ [15 [ἴα Θοηβα α[18., Οροῦίθθαΐ οπιηΐηο οοηνθηϊαπι οΟΙΘΌΓΆΓΘ ἴῃ πηᾶ 
(δ οοιμρθοῖο βίδιαΐα ἀ16., ᾿θίααθ ἰγδοίαγὶ, ααδθ Πθὺὶ ροββθ νᾶ ]ὰδ ἰδπιθη Ια Ὀγίςθ, ἰρ5ο- 
ΤΌΤ Δη( ΘΒ ΏΔ ΠΟ Υἱβιιπὶ οΡ δὶ. 510 διαΐθπι δα ἤδθο οομηραγδηίαν. Προ ογαίαπι 1115 αἱ ἀ6 
ἀυάϊία ἰοθῖ65 ΔΙ θαρθπὶ ογπηΐπο αϊοϊογαπα, π6, αἴ Θχρθοίαθαῃϊ, γϑδ δἰ αἱ ἴῃ ΡΓδ6- 

οράθητθαβ ἀϊα] ΟΡ 15 βΒιοοθάθγοὶ, ἀποθαβ ἴῃ βυπθ 5 ρογᾶοῖα. ΝΌΠ δπὶπὶ φραν 6 50- 

Ιυπὶ ἀθ αὰὺ πο ἀυθ]θαηΐ, ἔαγογθ οοηῖγᾶ πῸ5 ρ] θη ἰπἰ 6]! σαπὶ, ρα ἀαδπι ΠΟ5 
ἀοἴδηβιοποπι ρθγογίαΓΟ8. ἈΠῸ ΟΠ] ΘΓ ΠλιΒ ; ΘΓ Πι οἰΐϊδπι ἃ πηδίουα ρᾶγίθ ροῦυθρ- 
δι1ἀἴθπ ᾿ρβίβηηθὶ ΟἹ οὶ, οἵ ὯῸ5 ἰπὶυβία γοχᾶῦὶ δυαίθθδηὶ, Αἰἴχαθ αἱ νἱἀδίυσ, οπηπίηο- 

44 ἢΠὶ ἀϊοι 5 γυτηόγαπι δαοίου 8 ΘΧρ] γι, [8 0118 ΘΟρὨΟΒοθη θ5., οἱ ἃ 8818. πιᾶ- 

ηἰ δδία οοη ΓΑΓΙ ΟΡ. ΡΘγυθγβι[αἰθ βθηϊθηςίδθ ἀθά οι β: 51 ἰἀπιθη ἃ σΟΡΌΒΟΘΓΒ, ἰαγθδθ. 

Οαπὶ Θβϑθηΐ, δχρϑυιθηιμὰ οἱ βοϊθηιἹὰ 1ἰοϑθαῖ ; χαοηϊάτη οἱ ΠΠ]οραπι ποηπα}}1, αἰρίαβαια 
ῬΑΓΓΒ βοηϊθηξδηλ ῬΓΟΌ 6 ΟΔ]]Θπΐ68., οθὶαγὶ δἱ Ἰαϊόγθ ἀθογθνυθγαηΐ, δα ἰδηΐατη πη] 6ῇ- 
οἴαμη ἤγπιο ργδϑίυἀϊοῖο σαθγ ἀθο!πδηΐθβ. Ταπο ΘΓΡῸ Πούαμη φσηδγῦὶ δάνθιβαυ!, 8}- 

ΒΟΠῸΠῚ ὈΓΟΓΒα8 ᾿θ]οᾶπὶ δ πο α1}18., βυὰ ἴῃ ΡυΒ]]οο δου, αυθιηδάπηοάππι ργοπηῖ-- 

ΒΘΡΔηϊ. 51 ΘΗΪΠΊ ἴπ ΠΟΒΙΡΙΒ., οΟηἰΓὰ ααδα ἰδηίορθρα οοηἤάερθαπι, [4118 οἷβ οοπερὶξ 
οἰδάθθ, αὐἱά ἀρηααπὶ δυθηϊγεῖ, δὶ ἄθ 8158. γαϊοπθπὶ γοάάθγο ροβίυ]αγοηίαν ὃ ἘΓΡῸ 
θθπθ πιθηΐθ οοπἰθοίϊδπίθβ, οἱ ϑιαπι σοηβοϊ θη ἃη] ΡΌΓΘ ΒΟΡαΐΑΙ1, αἰϊψαθ οἱ ἃ 8]105 

ὈΟΠΡΤΕΒΒΙΙ5 γοηἸδηἰ68,. πραπδσαδηὶ ργουΐ ἃηΐθαᾷ 608 ἀϊβροηπηὶ,, ααδίθηιιβ οΡίθηΐα 
ᾷ ᾿ 

οοὰ. 1...77. ἢ. 



οοά, ἴ, 78. ἃ. 

10} ΔΕΟΒΟῚΙ ΜΕΤΟΘΗΙΤΑΕ 

ἐν προσχήματι διαλογικῶν ἀγώνων' ἐστὶν οὗ τὰ τῶν δικαστηρίων ἐμφαίγογ- 

τες, ἀλλ᾽ ἐκ προοιμίων εὐθὺς καϊάῤῥησιν ἡμῶν κομιδῆ πλαϊεῖαν μεσϊὴν ὕβρεων 

χαὶ λοιδοριῶν ποιησάμενοι, Τέλος προσ]αχ]ικῶς εἰς ἀἄΐαν, ὅριον τιθέασιν ἀμε- 

τάϑετον, μή τοι γε μόνον ἡμᾶς μηδὲν ἐρεῖν, ἢ προκομίσαι κατὰ τοῦ κορυ- 

φαίου τῶν ἀντιδιατιϑεμένων ἡμῖν ἐκεῖνο καὶ αὖ ὅπερ ἄνωθεν ὑπῆρχον ἔγκε- 

λευσάμενοι' ἀλλὰ καὶ ὃ Ἰούτου πολλῷ Ἰῷ κράτει Τῆς ἰσχύος θαυμασιώτερον, 

μὴ τοῖς καὶ᾿ ἡμῶν σφίσι προτεινομένοις ἀνέτως ἔχειν πλέον, ἢ ὅσον ἂν αὖ- 

τοὶ ἀπαϊϊοῦγίες εἶεν ἀπολαΙεῖσϑαι, καὶ οἷς ἂν οὗτοι ἐθέλοιεν ὡς οὖν ὁ ἡμέ- 

τερος ποιμενάρχης μικρά πως βουληθείη πρὸς ἔλεῖχον Τῆς τοσαύτης δυνασϊείας 

εἰπεῖν, ἐκ συνθήμαϊας παραχρῆμα θυμοὶ καὶ ὀργαὶ καὶ κραυγαὶ καὶ τάραχοι 

διεγείρονται" ἔνϑεν μὲν Ὡρὸς τοῦ τὰ ἐκκλησιαστικὰ τυραννοῦντος, ἐχεῖϑεν 

πρὸς τῶν συλληπτάρων τοῦδε καὶ συνεργῶν᾽ καὶ αὖ ἑτέρωσε πρός τινων μό- 

γαχῶν, οὺς ἦσαν ἐπίσεσωρευκότες, ἐξ ὧν πολλάκις ὥφθημεν ἐπισημῃνάμενοι, 

πάντων μυρίοις κα΄ ἡμῶν φερομένων σχώμμασι καὶ ἐξουδενώμασιν, ὁποῖον 

δὲ καὶ εἰς χόλον τὸ βασίλειον ὕψος διερεϑίζουσιν' οἶμαί τισι τῶν σπαρατυ- 

χόντων διαϊγελήσεσϑθαι, ἐκ προβουλεύσεως εἰς ἄπαν ταυτὶ προδιαταξαάμενοι" 

μόλις δέ ποτε καταστορεσϑέντες, δρῶσιν ὡς ἦσαν διορισάμενοι. 

οις΄. Τούτου μόνου προβάντος ἐπὶ «οῖς σφῶν ἔκ τινος περιπεϊείας τῶν 

λόγων, τῶν συνελεύσεων ἐν μιᾷ (οὐδὲ Γὰρ δέον παραλιπεῖν) τοῦ βραχύτα- 

τον πάνυ μέρος ἑγὸς τῶν ἐμπεριεχομένων αὐτοῖς κεφαλαίων ἐγωτισϑῆναι καὶ 

παραυτὰ τὸν ἀγνοοῦντα προσεπιπλάσασσαι, ἀλλ᾽ εἰ χαὶ ἑαυτῶν εἶναι τρα- 

γῶς ἔδραμον ἀπαρνήσασϑαι, πλὴν οὐχὶ καὶ τῶν σφίσιν ἐπιλέκτων ἀπαῖαϊεῖν 

ἠδυνήθησαν οὕτως γὰρ οὐκ οἶδ᾽ ὅπως συνελαθέντες, ἐμφανῶς ἀντιποιεῖσθαι 

ἀἸαϊορίοογαπι οογίἀτηϊ παπὶ,, ᾿ἀ]οἷ! ροιί8. βρθοίθπι ΧΙ θογθηΐ. Βιδίϊμναιαο ἸΏΠ|Ὸ ἰηγθο- 

αἰνὰ οοπίτα πὸ5 [ποία ργο χα δἀπιοάσμι οἱ Ἰηίυυίαγαπα αἴφαθ οοηυϊοίογατη ΡΪθπᾶ, 

ἀοϊπάθ ἱπηρϑγαῖῖνθ ἀθογθί πὶ ἱπηη Ὁ 16 οδἄσπῖ, τα πὸ8 ποη 80] πη ηἷΠ1] αἰἸοαίηι5. δυϊΐ 

ῬΓΟϊογατηυβ. οοηΐγα ΔαΥΘΓΒΑΓΙΟΓΌΠῚ ΠΟΒΙΓΟΡ πὶ ΟΟΡΥρΡΠᾶθαπι, αυθα ἰάθπὶ τοῖγο αυ0- 

406 ἰυββογδηϊ,, νϑΓΌ ΠΩ Οἰᾶτη ΠΟΟ Ῥγδθροίθηιϊαθ οασιβα τη] 0 πὴ Γ ΙΒ, αὐ Π6 ῥΓῸ- 

Ῥίον. αυΐάοπι ἃ 115. οἸίβοῖα ποῖ ΠΙΡΘΡία8. ἀρθγθηιαδ, πἰβὶ αυδηΐαπι ᾿ρϑὶ ροβί]αγθηΐ 

αὐ ποϑηιοὶ ἀοθίθηδογθιηαβ, πθὸ πἰδὶ αὐ ἰρϑὶ νϑ]θηῖ. ΌΡῚ οῦροὸ ροῃιοχ ποβίθν. οχὶ- 

βασπι αυϊᾷ ΟΡ ἰαπίαθ ργδθροϊθηιαθ γΘργ  ΠΘπβίοηθπι ἀΐοθγθ ν ]αἱξ, βὲδι πὶ Θχ ΘΟΠλ- 

Ροοῖο ἱπάϊ!ριδίίοηαβ. δὲ ἰγᾶθ οἱ ΟἰΆΠηΟΡῸΒ δία ἰππηα 8 ΘΡαπαραπὶ, πἷπο ααϊάθιῃ ἃ Ὁ 

ΘοοΙοϑίαθ ἰυσᾶηηο, {Π|πὸ δυΐοιη 80) Πιυϊα8. ΔαχῚ ΠΡ 5. οἱ ΠΟΟρΡογδἰουΡαΒ ; ἱπηη0 Εἴ᾿ 

ΔΙ αη48 ἃ φυϊθυδάαπι τηοηδο 15 405 οοἀοθγνανθγδηΐ, αἱ 8110] 586 ρ6 ᾿πηυϊπηα5 : ΟαπΟΙ 8 

Ἰπηθμηθγα ἴῃ ΠῸ8 σον οἶᾶ οἱ γι βίο 65. δου Δ η θ5., ἴα αἱ δα ᾿ρᾶπὶ τϑριᾶ τη ἀα06486 

οοἸϑπἀϊηοπι σομημπονϑγίηΐ. Εῤ ραΐϊο ργαθβθη "8 ΔΙ χαοὶ ἴἴὰ Γα1556. ᾿ρθγαΐαμη,, 6Χχ 88- 

ΒΟθρίο δηΐθ Θοηβιο Πᾶθο ἀἰβροπθηιθυβ. Αθορ ἀδηΐααθ οοπααϊοβοθηΐοθ, ἴὰ ἀραῃὶ 

4υοά ρῥτγδοβηϊνογδηΐ. 
110. Ηοο ἰδηΐαπι οοηιῖσῖς ἰπΐθ ΠΠ]ΠΟῦα πὶ ΟΠ θοία, ὁχ 4αοάδπηι βουμιπαπὶ θύθηΐὶ, 

ἦπ πὰ 5θϑϑίοπαπι ( Ζαρα ργδθίθγμα 1 ποὰ ἀ6 061) 486 αἷς Ὀγον ββίπια ΟΠ] Πη0 ΡΒ 

Ρᾶγδίϊογιαπι 0 1118 οἀρὶ[ὰ]ογαπη.,, δαᾶίγὶ βἰαι πη] 18. ἃ}0 ἴσπᾶγο σοηβηρὶ. 564 ἀυδηην 5 

14 βαππι 6556, τηδηϊοδί ἐοβιπᾶγαπὶ ΠΟΡΆΓΘ., ποχυδαιᾶπι ἰᾶπλθη ἃ 8015 φγαθοίρυϑ 



ἨΙΒΤΟΒΙΑῈ ΒΟΘΜΑΤΙΟΛΕ ΠΙΒΕΚ 1. 1606 
Α σ Δι »“ 

τῶν ἀχουσθέγτων προεθυμήθησαν' εἰ καὶ αὐτοὶ πάλιν, ὅσα τὸ ὑπερτερεῖν κεκχ- 
ΡΗ ε »“ »-» ἃ ς« ε » » 

σήμενοι τοῦ μέσου κατασιγάσαντες περιεῖλον τῆς καϑ' ἥν αἱ ῥηϑεῖσαι͵ τῶν 
“ . » »“ »“ 9 ψ᾿ ,. . 

ἐπιταγῶν προϑέσεως ἐξεχόμενοι' συνιδεῖν οὐκοῦν ἐντεῦϑεν ἐσιειχώς οὐ περὶ 

ς , -“ , ᾽ ἱπῃ ΄ 
σασϑαι κατεφάνησαν' ὅταν δὲ καὶ δοθέντος τοῦ ἑτέρων εἶναι, τῆς σφετέρας 

“- ; -ο“΄΄ 2 Ἔ Ἃ ΠΝ 

δ᾽ οὖν συμμορίας προκρίτων, εἴγε καὶ τοῦϑ᾽ ἱκανὸν εἰς ἀπολογίαν" καὶ αὖ 
»" "““ Α "»" Ὶ ε 

τὸς ὁ τὸ ἄρχειν τοῖς πνευματικοῖς αὐτονόμως λαβὼν ταῖς οἰκείαις ὑποῖρα- 
ΕΣ τΣ “- ο“ Ω 93 ᾿ς φαῖς ὁρῶτο τὰ ἐξ ὧν ἐξελέγησαν ἐπιβεβαιῶν, τί ἂν ἔχῃ ἀνταποκρίνεσϑαι; 

» ΩΝ » ω “ , 

ὅλως δὲ εἰ πρὸς τοῦτ᾽ ἣν ἐπινενευκὸς, τῷ ἀῤῥαγεῖ τοῦ συνειδότος κρ'ηρίῳ 
»“ -' “Δ ς “ Ἂ δαῤῥών, πάντως ἂν ἕτερα ἠκηκόει, οἷς οὐκ ἔσχεν ἂν εὑρεσιλογῆσαι τὸ μὴ 

»-“Ἢ Ψ ᾿ “ με »Ἢ »-» 

τῆς οἰκείας εἶναι διανοίας γεννήματα' ὅμως εὖ «ποιῶν κυριαρχιχῶς ἐπίασαν 
7 “Ὁ Ἁ Ἐ ονδα 3 ᾽ Ν Ἃ ΄. , ΟῚ ς “ 

πάντα περίαιρεῖ, καὶ ἡμῖν ἐπιτρέπει τὸ καὶ πάλιν βαλλεσϑαι, παρ αὕτου 
κ᾿ τῶ οὖ ὃν , . 

καὶ τῶν σὺν αὐτῷ τοῖς δοκοῦσι προβλήμασι, καὶ λόγους ἐπὶ τούτοις ΄ρο- 
. { “Δ " 9. .3 [ 3 ’ 

φέρειν ὅσους ἂν καὶ ἐφ᾽ ὅσον εἴη βουλόμενος. 
» -»Ἥ ν “ 3 “ , 

οιζ΄. Κατὰ ταῦτα γοῦν καὶ τῶν ἐφεξῆς τελουμέγων δικαστηρίων, ἐσεὶ 
δ᾽ οὗ εν Ἀ ᾿Ν . δὶ » Ἢ ϑ" ΗΜ 

μηδ᾽ οὕτως ὁρῶεν τὸ κατὰ σκοσὸν προποδίζον, μενοῦν γε καὶ μᾶλλον τὸ 
Ψ , ,ὔ Χ 5 δά Ἂ "δ Ν ΝΥ “, ᾽ ς “ω β 

ἀπεναντίας σφίσι καὶ ἀπροσδόκητον ἤδη καὶ τὰ τῆς φήμης ἐξικνεῖσθαι μυου- 
" »- ͵ , μένοις, ὡς ἦν τοῖς πράγμασιν ἀληδϑεύογτα, τὴν ἐπιπλέον φανέρωσιν δείσαν- 

νες, στῆσαι τοῦ λοιποῦ σπεύδουσι τὰ συνέδρια, μὴ τὸ τῆς τετράδος ὑπερ- 

ἀναβάντα ποσὸν, καὶ ταῦτα ἕξ ἄχρις ὅλων συϊκροτεῖσθαι μηνῶν, καὶ πολ- 
΄“Σ«“᾽ »"»“, Ἁ 

λῷ Τούτων ἐπέχεινα καϊεπαΙΓειλάμενοι, ἡνίκα Τοῖς Τὸ κατ ἀρχὰς ἐχείνοις πρὸς 
“Ὁ ο“᾿ ’ ΄Ψ ᾽ τὸν ἱερὸν ἡμῖν ἐχρῶντο καθηγεμόνα διαμηνύμασιν, ἐν τῷ σημανθέντι φρον- 

ὉΡάσοογΘ Ροϊαθγαηϊ. ΗΙ δηΐπὶ πϑϑοῖο απ 0 βἰπλὰ] οοπϑρίγαπίθθ., οἷᾶγθ σοθροραπὶ 
4086 δυάίογαπὶ ἀδίθηαθν ἢ δἰ πηβὶ ἰρϑὶ Γαγβαβ, αυδίο ΠΒ ΒΌρΘΡΙΟΓ68. 6886 ΒθηβοΡηΐ, 

᾿ τηθαἴαπη ρᾶγίθπι ἴδοῖ[θ ΒΌρργθϑβθραηΐ, οχίγὰ ργοροβίίαπι., αυοά ἔπογαὶ 'π τπδηάαιΐβ, 
ἐ ΘΧΟυΡΓΘηΐΈ8. ΗΐηΟ ΘΓΡῸ [η16]]Π ρθγθ ποη Δαϊηοά απ) αΠ 0116 οϑῖ, αυδηι σγανία ἔμογίηϊ δά- 

γθγβα8 οὐ ποάοχϑτῃ ἀοοίτ᾽ πᾶπὶ ἰδοῖα, 51 χυϊάθπι ἰδηΐορογΘ ραγπορᾶγα υἱδὶ βυηὶ. Ουοά 
5ῖ οοποθάδί αν 1Π]ΟΓατη ποη []1586,. πἰῃἶο τηΐϊη8 ὈΓΔΘΟΙΡαΟΒ ρβογαπι ΠαΡρϊββοὶ δαοῖο- 

| ΤΟΒ; 81 ἰδηθη πος δα ἀοίδηβίομποιῃ βαΐβοὶ!. Εἰ Ιρβθπιθὶ αὐἱ βρ ΓΙ [4]6 πὶ δαοιου ἰαίθια 
᾿ ] 

Ραῖΐαγ. Ουϊὰ Ποῖος γεβροπάθαι ἢ δὶ ἔογίθ χψυοα [ἰβ οοηβδηιεθαῖΐ, ἱπηγηοῖο οοηβοϊθηιαθ 
ΒΔ ΟΥ̓ ΘΓΙΟ ἔρείαβ ; 8118 δυάίθι.:, ψαϊθὰβ γᾶπα γογθᾶ ΠΟῚ Ροββθὺ ΟβΡρόοπθΓΘ., ΠΕΠΊΡΘ 

4υορα χηθη118 8086. ΠΟ 6880ηὶ [Ὀθίαβ. 5᾽πιὰ] ἰἅπηθη γθοῖθ ἄρθηβ, ργΓῸ Δρβο!αἱᾶ 58 ρο- 
ἰοβίαϊθ, ουποῖα Βα ρρΡΙ μα: ; ΠΟΘ βἰηϊϊ οἱ ἄθηο ρϑγουι βυΐβ δὲ Βα γα ΠΩ βρθοίοβίβ ργον 
ΒΙΘμμδΙθυ8, οἱ 46 Ηἰβ Βθυ τ η68 ργοΐδρρο χαοὶ οἱ αυδπιάϊα χαΐϑααθ νϑ]]οῖ. 

111. Ηος δγρὸ πιοάο βθαυθῃι θαβ οἰϊαπι ρϑγδοιῖβ Ἰ1οἸ}8, φαοηΐδῃι π6 ἴἴὰ φαϊάθπὶ 
ΒΟΟΡαΠῚ 5 πὶ 5101] ργουθηΐγο υἱἀθῃδηϊ, ἱπηπῖο οοηίγα ροίϊ 8 δχρθοίαιοπθη) Δοοίἄθγα, 
οἱ ἴαπιὰ ἰᾶτι αἰ Πἴαβα 56. ἀθίθγὶ, ργοιΐ ταυθγὰ ϑυθηΐθραὶ., Ὁ] θυίογαπιὶ ραϊοίδοιοποηι {ἰ- 
Τηθηΐθ8., ἀθβίπθγα 46 γϑιᾳαο ἃ οϑ γᾶ 15. βυπμθαν 8 βιμἀϊοβα οαταηΐ, φαὰ6 αααίογ-- 
ΠᾺΠῚ ΠΕΪΏΘΡΙΠῚ ΥἹΧ Θχοθββθύδηΐ, οἱ ΄υϊάθηχ ᾿ηΓἃ 56Χ ΟἸΔΠΪΠΟ ΠΊΘΏ865 ᾿πηΠΊ0Ὸ δὲ αἰ τθυῖ 8 
ἙΘΙΟθγαπ ἃ ἰηάίχογδηϊ. ΟυῸ [ΘΠ ΡΟΓΒ ἱπίθρυ} 10, βίους ἴᾶπι ἱπάθ ἃ ὈΓΪΠΟΙΡΙΟ, παποῖοβ 
Οὰπλ χηδη 815 ταἱ 6 ραηΐ ἃ Βδοραῃι ργαθϑι!] θα ποβίλαμπα ἴῃ ἰᾶπὶ ἰηάϊςαῖο τηοηδβίθγίο 

»"Ἢ Ν -»"Ἤἢ , ο ὅ Η͂Ι 

ἐργον, ὁποῖα κατὰ λόγους ὀρϑότητος τὰ τοιαῦτα, εἴπερ οὕτως ἀσποσχευά-. 

5018 510] υἱπαϊοανθγαϊ., ργΓΟΡ 8. Βα βου ρι]Οπ θὰ βϑ]θοῖα 118 οαρία οομἤγπιαγο υἱβ6-᾿ 

οοά, [. 78, Ὁ. 



οοά, ἔ, 79. ἃ. 

1606 ΘΕΟΠΟΙΙ ΜΕΤΟΟΘΗΙΤΑΒ 
’ , . “Ὁ ε , ν,ν »ν 5, ’ 9 ΄ τιστηρίῳ φρουρούμενον' ὅϑ᾽ ὁ λόϊος περὶ τῆς τῶν ἐξορίστων ἐπαγόδου ἱεραρ- 

“Ἢ -Ὁ -“ “ο“ 7 χῶν ἐσὶ τὸ καὶ αὐτοὺς σαρεῖγαι ταῖς τῶν διαλέξεων ἀχροάσεσιγ' ὧν ἐσεὶ 
΄ ε , Ἵ ΄ χὰ ᾿ ,ὔ μὴ ἴδοι τὴν ἐνδημίαν ὁ μέγας ἀνυομένην, ἀλλ᾽ εἰργομέγην ἐπιπλάστοις ἀνα. 

"“ω ’ὔ ᾿] Ἁ ε ἢ ,ὔ "“Ὡ βολαῖς καὶ προφάσεσιν, ἀπογινώσκει τὸ καὶ περὶ ἑτέρων ἀνενεγχεῖν,, οὗς 
7 Ἁ 

ἤδει διαγνωσομένους ἀρίστως ὑπὲρ ἀληϑείας διωγωνίσασϑαι, χαὶ μάλιστα 
Ν “Δ ὃ 3 3 7ὔ ε ’ ,ὔ ᾿] “δ , δὲ ΕῚ “ περὶ τοῦ ὃν ἔξοχον ἐν τούτοις ἡ ϑεία χάρις ἀνέδειξε, ποιμένα δὲ αὐτοῦ 

“ ᾿Αδ “ ἐν ΄ ε “" δέ Ε δ 0 “ω τῆς ριάγου καταστήσασα καγόγων ἱερῶν παραδόσεσιν, ἄγδρα βρεφόθεν πᾶ- 
γ᾿ Ἁ ι σαν ὁδὸν μονήρους πολιτείας κατὰ τοὺς θεοχιγήτους μετιόντας αὐτὴν ἐξασχή- 

σαντα, καὶ τῇ ἐπιμόγῳ προσεδρείᾳ τῇ τῶν Ιραφῶν “σεφωτισμένον ὅλον ἐκεῖ- 
Ν ,ὔ “" “ δὲν φανέντα, καὶ συνελόγτα φάνγαι τῇ ἐκ τῆς ϑείας ἐπιπνοίας κλήσει χαὶ 

, 8. »“ “ κατορθώσει Θεόχτιστον καὶ θεόσοφον, τὸν τρόπον εὐθη, γοῆσαι τὸ ἰβθυτενῶς 
“ Ὶ ΩΝ μετέχον ὀρθότητος, συγετὸν, καὶ παρὰ τοῦτο τὴν παῤῥησίαν οὐκ ἀϊεννῇ, καὶ 

λόγοις ἐμβριϑέσι καὶ πράγμασιν ὃς χαὶ αὐτὸς τὰ πρῶτα τῇ ὑποϑέσει ἀν- γοις ἐμϑᾷρ ραγμ ρ : 
»-Ὁ" »Ὶνἔ Τὰ 

"-ὉὋὉ τιπεσὼν (κοινῶς γὰρ τοῦτο συνεπσεστώχει μετρίως, εἴτερ δὴ καὶ ἡμῖν καὶ 
ς , λή ᾽ " δέ ς μ Ἁ Ὁ ἔθ λ ἐξορίαις προσομιλήσας) μόνῳ τῷ ὅξαι οἱ παρὰ τὸ κρατῆσαν ἔθος συντελε- 

“Ὁ Ἁ Ψ 5. Ὁ 9) ’ μω ΄ -“ " ΜΝ. ἐν σϑῆναι τὰ ἐπὶ αὐτῇ, οὐμεένουν κατὰ τινας τῶν λογων, ὧν αὐτοϑελῶώς οἱ βου- 
Φ 7 Ν Χ ,ὔ Α “Ὁ Ὁ Ν ᾿ ᾿ λόμενοι τερατεύονται, καθὼς καὶ τότε καὶ γῦν πολλοῖς τωνδὶ καὶ “σολλαᾶκις 

-“ο“ 
ἣν ἐμφανῶς ἐστι διαμαρτυράμενος, ἐπεὶ τὰ ταύτης βασάνῳ κρείττονι ταλαντεύ- 

΄ὔ εἶ , Ἂ» σας, μετέπειτα τὴν εἰρήνην ἀνθέλοιτο, καὶ τὴν ἀρχιερατικὴν ἀξίαν χαγονικαῖς 
ἐπίπαν ὑποθημοσύνγαις ἐγχειρισθείη κατὰ καιρὸν, τῆς τε μεταβολῆς ἐφεσΐη- 

᾽᾿ὕ . ΄ ᾿ς ᾿ ε “ Δ ᾿ ͵ὕ 2 ’ κυίας ἀπσροσσαδέσιν εὐδὺς ὀφϑαλμοῖς τὴν τοσαύτην σκαιωρίαν ἀϑρήσειεν, 
4 4 "ἀν ᾽ : 5 , “Ὁ “δ 3 ΄ ,ὔ Ἁ 2 ,ὔ ἐξ αὐτῆς εἰσβολῆς ἀντιλέγων ἦν τοῖς ἀϑέσμως πραττομένοις, καὶ ἀγτιχείμε- 
νος καὶ τῷ μᾶλλον χκαθορᾷν Ἰὰς ἀνοσίους Ἰῶν πράξεων διενερουμέγας, μᾶλ- 

ἀδίθπίαμη, Τύμο βοῦπιο ἰηξογίαν 48 Θχα]δη θ5 τουοοδηα!5 ΟΡ βοορίβ, αἱ οἱ ἰρβὶ ἀϊ4- 
Ἰορόγαπι ἃ ΠΟ 8. ̓πιδΡθββθηΐ ; αογαπι δἀνθηϊαχη οὰπὰ ποβίοῦ Π]ΡΏΙ5 ΡΟΓΠ Οἱ ΠῸΠ 
Υἱάθγοὶ, ἱπηπλο βπλα ] 115 αἰ] ]οπὶ θ8 ΟὈ ΘΠ θαβααθ ἰμϊθγοίβαπη, ἀδβρθγαγα οοθρὶξ ἰὰπὶ 
ἀ6 οοἰθυῖβ ψαο5. βοίθθαι Δ] ]θθγαϊαγοβ θργθρίβ ργὸ νογίίαϊ ἀθοθγίαγ, ἰ πὶ ΡτΓδθοῖραθ 
46 60 ιθπὶ βυμπηπηαπι ἰμΐθι ΠῸ5 ἀνία ργαιία οββοθγαι., οἱ 586 ογάϊηδηΐθ, υὐτϑὶ Πδανία.- 
ΠΟΡΟΪῚ ρᾶβίογθμμῃ 6Χ βΔΟΓΟΓ ΠῚ ΘΔΠΟΠΙη ΠΟΓΠΊΔ ΡΓΔοίδοθγαϊ, Ὑἱγῶτη ἃ ραογὶβ ἴῃ οπιηὶ 
ΤΠ Β[ΙΟαΘ Υἱϊὰθ ἰπίθ γοοδῖοβ ἃ 60, ἀἸβοὶρ! πα δχθγοίΐαμη., οἱ (Ὁ ἀββᾶ 5ΔΟΓΑΡΠΙ 
ΒΟΓΙΡΙ ΓΛ ἸΘοοπ6 ἰοΐαβ ΠπιπἸ παῖ5 ἈρΡΡᾶγαΡαὶΐ ; αἴψιαβ αἱ βυμημηαιπι ἀϊοατα., α1- 
Ὑ]ηᾶ ΒΡ ΓΔΙΙΟη6 ἴχπὶ ΠΟΙΠλΪΠ6 ἰὰτη γθοίθ [δοιβ ΤΗθοοι βίη (ογθαίαπι ἃ θ60 ΠομηΪΠ6Π1) 
οἱ ἱπϑοβορἤαπι, Γθοῖο ΤΠΟΓῸ ΡΓδοαϊίατα ̓  οἱ τϑοιϊπά]ηὶ ἈΘΏΟΒΟΘΠ86 Δρ  ἰββ πλα Πι, 88- 
Ρίθηΐθπι, ᾿ἱπβαρθγαιθ ἀαάθηο πη ἱρπᾶναπι, [ογθ5 ἰὰπὶ νϑγ 8 ἰαπὶ [λοι 5. αἱ 80- 
Ἰϊῖαπι. Ηο ρυΐμλαπι ἰγδοίδξαϊ δάνογβαπβ (14 οοπητηπηΐίον ΡΓΟρεπιοάπμηι οοηρίι, ἰσαΐ 
δἴ ποθῖ5 φαϊθυδοιπι ἴῃ ΘΧ ] πὶ 6ϑὲ δοία8) ΟὉ 4 ἀπὰπὶ «ψαΐα νἱἀοθαίτι: οἱ 46 ἀοπιὶ- 
Ὠδηΐδ εἶτα ΠΘΡΟΪ αΠπὶ ἰγδοίαγὶ., ποη δαΐθπι ΟὉ ψαδϑάδηι 8115 γαϊίοπθθ, αἱ ΒρΡοηΐο ααΐ 
γό]υηΐ ἰδοίδηϊ ; βίοις ΟἸΪπι, οἱ πῆς Τυοααθ ὨΟΒΙΓῚΒ ϑᾶθρ6 'ρ886 ρ] 6 ἰδβίαίαν ; ρο- 
βίθα τΏ6 ΠΟΥ] Θχατηϊη8 ΓΘ ροπάοιαία., ῥδοὶ ἀδίποθρβ ἔλνθθαὶ ; οἱ δά δρίβοοραϊβϑιη ἀΐρ- 
ἰδ θαι ΟΔΠΟΏΪΟ8. ΓΘΡῸ] 5. ΡΘΡ ἰθιηρογα ΡΓΟμηοΐαϑ ; ἔδοῖα ροβίθα γΘΓΙΠῚ ΟΟΠΥΘΙΒΙΟΠΘ » 
παπὶ Ὠϊο ἸΠαΙ θγθηϊθ οοι]ο ἰαηϊδη) ἱπηργΟ θ᾽ [αΐθηι βρθοϊαγθὶ ὃ ̓πππιοὺ ὁχ Παΐα8. ργΪπιῸ 
δάϊζα,, 1Π|Ρ118. ΔΟΙΙ θὰ τοι! : οἱ ααδηίο Π18915 Βοβ]θϑία βρθοϊαθθαὶ ἰδοίποσα, γβῃοιηθπ- 



ἩΙΘΤΟΒΙΑΕ ΘΟΘΜΑΤΙΟΛῈ 18ῈᾺ 1. 107 
νος ἘΣ τ Ν »“ ,ὕ ΣᾺ 8 » “' »“- ’ λὸν ἦν ἀπελέγχων, καὶ ἀγιφωγῶν χραϊαιότερον" μήτ' ἀπειλαῖς, αἷς Τοῖς τού- κοπς -“ Ν 2 , - ΄, “δ των ἐργάταις ὑπῆρχεν ἀσειληϑεὶς, μη ἑτέροις τρότοις ὑποτρέσας, ἢ συ- 

ΤΩΡ Ν δ ἢ ἐφ΄ τὺς ΣΌΝ 3" ΄ Ν “ 9. εν Χ -- ὼ α]αλεὶς, ἐφ᾽ ᾧ καὶ αὐτὸς ἔρ[ον τούτων δὴ τῶν ἀϑὲμιξουρ νῶν γ γονῶς, τῆς 
οἰκείας ἐξωθεῖται ποίμνης τυραννικῶς, τῇ τε μεγαλοπόλει ἐνδιατρίβων, καὶ Η “ »“, » ᾽ " -“ο“ ’, Ψ τὴν κακίαν τοῖς πρωτουροῖς αὐτοῖς ὁσημέραι κατὰ Ἴοῦ οἰκείου πρώτου κορο- 
φουμένην ϑεώμενος, τῷ κηρύσσειν, τῷ περισύρειν, τῷ ὑποσσείρειν, τῷ δια- Ξ “,ὦῳ 

“, ’ὔ Ἂ “ ’ φημίζειν, πᾶσιν ἁπαϊϊαχοὺ ἐπὶ διαφθορᾷ δομάτων Τούτου Ὑὸ ὄνομα, Τῷ πάν- ἘΣ το Η δὶ Ν ΨΦΦ , -" “5.ϑ,.252 05 Χ Ἂ»ἬΆ 7, τὰ χάλων εἰς τοὺε τὸ τοῦ “λόγου χινεῖν, ἵν᾿ ἐγτεῦϑεν καὶ «ἂν σφίσι τυραν- ΩΝ Κ"' , . Σ ΣΟ Σ “ κα το τ οτος δὼ ᾿ γηθὲν ἔχοιεν συγχαλύπτειν, χαὶ κατὰ τὸ δοχοῦν συνιστῶν" ἣν μὲν εἰδὼς τὴν 
συχκοφάντιν δυσφημίαν αὐτῶν καὶ σχαιότητα, ἔκ τε τῶν κατὰ τὴν ὑσόϑεσιν 
πραγμάτων αὐτῶν, καὶ τοῦ τὸν οἰκεῖον χορυφαῖον γινώσκειν καλῶς, «πλείο- “ ἥν. , , λ φὰ ᾿ “τὰ δύ 9. -“ δ νὸς ὅμως ἐπὶ χτήσει πληροφορίας, καὶ τοῦ πρὸς αὐτὸ δύγασϑαι τῆς ὑστρο- 
πίας τὸ ἔσχατον τοῖς ῥηθεῖσιν ἀντικαϑίστασϑαι τοῖς αὐτοῦ συγγράμμασιν 

Ψ ΝῚ »"“᾿ »“᾿ “ ἐντυγχάνει, οὕπω Γὰρ ἦν ἐντετυχηκὼς, καὶ 7οῦ λοιποῦ ὑπῆρχε διανοούμενος, 
[ ἰο ὦ ν καὶ -Ὁ“ εἴπως οἵων δὴ τιγων δικαστηρίων γενησομένων (ποῦ γὰρ εἶχε τῶν κατὰ 3:ε- Η ῃ , ῇ ,ὔ ἢ "ὃ θ ,ὕ , 9 , 3 σμοὺς καὶ νομοὺς χραϊουμένων, ἐκ ων καθεχάσην Τελουμέγων εἰς μνήμην ἐλ- -»“᾽ “ ΠΙᾺ ’, »Σ᾿ θεῖν ") γὴν ἐπὶ διαβολαῖς κἂν τούτοις Γ[λωσσαλΙίαν τῶνγ ἀπεναντίας ἐλέγξειε, 

καὶ κατὰ τὸ ἑνὸν τῇ ἀληϑείᾳ συγοίροιτο. 
, μὴ 

᾿ -“ ριη΄. Οὕτως οὖν προθέσεως ἔχοντος, ὃ μὲν ἡμέτερος θεῖος ποιμὴν (ἐξ ὧν 
μηδαμῶς ἑτέρων εἰσακουσθείῃ :) ἀπαϊορεύει Τὸ καὶ περὶ αὐτοῦ ἀφικέσθαι Ταῖς .»“΄- ᾽ὔ 

Ὁ " “᾿ τῶν λόγων ἐξετάσεσιν ἀνενέγκασϑαι" θεὸς δὲ ἄρα οἷς εἶδε λόοις οἰκονομεῖ" -“ ͵ 
ο“ ὡς γορ ἐν μέσοις ἀγῶσι περὶ τούτου γένοιτό πως ἀναφορά, κληϑῆναι ΄ρο- 

Ἵ 
ο τρέπεται" χαὶ κληθεὶς ἥκει τε παραυτίκα, καὶ τὸ κατὰ γνώμην ἀνύει καλῶς; -“ 

ω τοῖς Ἴε γὰρ ὑπεναύγίοις, ἐφ᾽ ὅσον ὃ καιρὸς ἐδίδου, σπμπλέκέϊαι ἀγιμαχεσά- 
τ ΤΘργΘμθπάθραϊ, οἱ ἐογιϊβ γθοϊατηαθαῖ; ΠΟ΄ᾺΘ τ η18 δ5 ἰπἰααϊαἴαπι ἀποίοτγββ ἴη- ἰομάθραπὶ, πθααθ πηο 8 81118 ἰθυγί [8 δαὶ οΟΠΙθίίαΒ. Οὐδηλοθγθί 'ρ856 Ζυοααθ νἱοιἐ πιὰ ΒΟΡπῚ ΒΟΘΙΘΡαπα [δοῖαβ, ΟΥ]Ὶ βὰο ἀθρο! ταν τγγαπηΐοθ ; οἵ ἤὰπς ἴῃ ΤηᾶΡὴἃ ΓΡ6 46- Β6η8, δὲ ποαυϊιίαπι ἴῃ οἰὰβ ἀποῖθβ ψαοιϊθ ορθβοθηΐθπι » ΟΟΠἾ ἃ ΡΓΟΡΓΙΌμη Δ 5.116 τὰ ὙἹάθηΒ, αυἱ ἀϊοι πο, ἀθίγαῃθηο, τυμπιογοα ΒΡΆΓΡΘΠάο,, αἰ απιδηο ἀθίψαθ ἃρυα ὉΠΊΠ68. ΠΟΠΊΘΗ Οἷὰβ αυαβὶ ἀορτηδίαπι ΟΡ Ρ ΟΥΙβ., Ομηπθπι ταάθπίθπι οοηίγα οἷα 40- οἰγτίπδηι ἱπίθπάπηΐ, αἱ Ηἶπο βαδτη ἱγγηηϊάθηα ϑχοιβθηΐ, οἱ ΓΟ γοΐο 5110 οοῃβίδ Π]Ἰδηῖ: Ὑ᾽άθηβ, ἱπαυδπα, οδ] απηηϊοβᾶπι ΠΟ πλ] αἰ οθηϊίατι δἱ ἱπηρΡ ΟΡ [αἴθ πη, ἴα πῃ οχ [5 Ζαδθ οοπίγὰ ἰγδοίδι ατη ΘΌγθρδηΐ, ἴαπι οἰϊδτη χαΐα ΠΙΟΓα πη ΟΟΥΥΡΒδθαμη ρΘΥΡθπθ πογδγαῖ, τηα]απὶ ἃ Ρογβαδθηαπι νΆ]θγθ, οἱ γογβαῖία ΒΡ] ατἴπιστη ΡΟΒ586; ρβοβίγθπιο ργαθάϊοι!β Βαπηϊηῖ θιι5 Δάνογβαγίαβ ΟΟΠΒΌΡΡΙΙ, ροβἔχυδπι ΟΥρτὶΐ βογίρια Ἴορις, πθαὰθ δηΐτη δηΐθα Ἰερδγαῖ : οἵ 46 σϑίψυαο 46] θδγαθαΐ, 4υὰ ΓΤαϊΐοπΘ ἴῃ ἔαϊανῖβ ᾿π41ο 115 (αοχηοᾶο δηΐπὶ ἸΠοῦατα οαποηΐοα οἱ 1θρ  τπλ8 οΟ]]δοίουαμι, οχ αυοι ἀἸΔηΐ8 δου θ5 τθοογᾶανὶ Ροἰαἰδβοὶ Ὁ) ἉΘΥ ΘΒ ογαπι ἴῃ ΟΔ] απχηαηο Ἰοχυδοί[αἴοπι οοαρραογοι., οἱ ΡΓῸ ΥὙἹΓΙΠ ρᾶγίθ γογιταιὶ ΡΙΡΟΟΙδγοίανγ. 

118. Ηοο {116 ργοροβίίο οὰπιὶ δββοῖ, ποβίδῃ αυΐάοπι ἀϊνιι8 ραβίου. (4 χυΐθαβ δηΐπὶ 8}1|5. ποῃ δά 5561) γϑίαι ψαομπηίπαβ ἰβ ἀπο 6 Δ γϑυθα]68 αἰβραίαιίομοβ δοοθᾶαδι, 5684 Ῥθὰβ ΟὉ Θχριογαῖαθ ἰδὲ ὀδιθᾶβ Δ] τον ἀϊδβροηΐ!, Παπι φηΐπι ἴῃ πιθά 5 οὐγ ἀπίῃ θα5. 46 

οο. ζ. 79, Ρ. 
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.“ »"» Ἂ - ἊΝ .“ ε Α 

μένος, καὶ ταῖς σφων χκαϑ' ἡμῶν λογικαῖς ἁμίλλαις καὶ ἀντιϑέσεσι κατ αὖ- 
»“ “-“Ὡ“ ων ΝΥ 3 , ἃ , . ἢ ἃ Γ 

τῶν ὀχυροῦται μᾶλλον, καὶ ἀνισχύεται" τοίγυν᾽ καὶ ὁ φάσκοντες ἦμεν, ἐπεί- 
, ς .ο 2 » Χ 

πὲρ οὗτοι κατεπειχϑέντες ἱστῶσιν ἐν βραχεῖ τὰ συνέδρια, καὶ οὐκέτι πρὸς 
’ ᾽ ᾿ ν ᾿ , , ο΄ 2 » » . 

λόγους, ἀλλὰ πρὸς τὰς συγήϑεις τρέπονται τῶν ἐργασιῶν, τοῦτον μὲν ἔξω 

τοῦ οἰκείου λάχους ἐν γωνίᾳ διάγειν ἀφιᾶσιν, ὅπη καὶ πρότερον, καὶ τῶν 
» ο»͵ , ,ὔ ͵. 

ἐφεξῆς ἡμῖν ἐπελϑόντων προαιρέσει καταδήλῳ συγχοινωνήσαντα' οὕτω γὰρ 
» ’, Ἂν δὲ τ »" 

καὶ ζέων τῷ πνεύματι «παρεσκεύαστο, φρόποις δῆϑεν τοῦ μη Φανήγαί τιγα 

προσϑήχην ἡμᾶς τὸ παράπαν εὑρέσθαι" ἀλλὰ μεμονωμένους καθεστάναιϊ παν- 

’ ὦ 2 “᾿ Ι͂ὰ 5 “Ὁ δῚ θ ̓ς θ ἊΝ 7 εἴ δ .“« ἐδ “ 

τάπασιν' εἰς τοῦτο Γὰρ αὐτοῖς τὸ βρενθύεσθαι τὰ μεγάλα, καὶ ὄραν ἄδεως 

ΠΣ . , Ν᾿ ᾽ δ » , . “2 , - 

εἴ τι καὶ βούλοιντο τὸν δέ [ε ἀληθῆ πατριαάρχῆν» καὶ τοῦ εἰρηγάρχου Χρι- 

-“᾿ ὶ ἡ -Ὡ Ἂ ΄ 

στοῦ μαθητὴν, ᾧ καὶ πρώην ὑπῆρχεν ἐγκεχλεισμένος σεμνείῳ ἀσφαλέσϊερον 
.“ 

᾽ὔ 

καθειρίγύουσι, πλείονας τῶν προτέρων καὶ γηφαλεωτέρους ἐπιστήσαντες φύ- 

Ν “ ΩΝ -“. “ 7 "-“ο“ 

λακας᾽ καὶ ἡμᾶς ἀμφόϊέρους Τῷ εὐαῖεῖ φρούισ]ηρίῳ του παγϊοκράτορος, Ἴοῖς 

ἐχ τῶν ἀρχείων ὡσαύτως τηρουμένους φρουροῖς, χαὶ πλ]έέον ἀπαραμίλλως 

.»οὃ "»" "“ »“ ο“ [2 

τοῖς ἐκεῖσε τότε παρευρεθεῖσιν ἐχ τοῦ συστήματος ων αὐτοσχεδίοις κανόσε 

πλαστουργηθέντων τοὺς ἀρχιερατικοὺς τόπους κατέχειν πρὸς Τοῦ τὰ ἐκχλη- 

εἰ ,ὔ ἵ ΄ ν] Ω τὶ ΄ ἣν Ὁ ᾿, ᾿] »"" 

σιασϊκὰ καϊασχόντος λόϊοις περιᾳδομένοις ἐν ἅπασιν, οὐ μόνον ἐρέειν τὸ ἔχεΕὶ 

Ὁ «ε ἰϑι 5 Ά, Ὡ Χ φο εῚ ᾽ 5 7 ,ὔ 47 

χαθ᾽ ἡμῶν ἀπηνὲς, τούτοις δὴ τοῖς οἰκείοις ἐγχαθέτοις σοβούμενον , ἀλλης 

ἂν καὶ ἑτέρων ἐγεγόνει πραγματείας ὑπόθεσις ἡμῖν γὰρ ὁ σχοπὸς τοῦ λο- 

ἢ “ ες , , Ἄ, σ» 3} ε μπῇ ,ἷ λ 

γου πρὸς ὅπερ ἀποτείνετωι γνώριμος πλὴν ἵν εἴπω κἀνταῦσα τί συνεέλων, 

ὔ »“Ὃ “ »“Ἔ“Ὶ᾿ "ο“᾿ » “ ω "“ 

μέχρις αὐτοῦ τοῦ ἄρτου ἡμῖν τῷ τῆς μονῆς προέστωτι σταλῆναι, χαὶ “ο- 
Σ Ἧς Ξ ἊΣ Μ᾿ ᾿ 

τέ τισιν ἡμᾶς τῶν μοναχῶν θεαθῆναι μαθόντα, πρὸς ἀνημέρους ὀργὰς ἐξ- 

μοο βΒογοῖ το]αϊίο; ἴαβϑατα δὶ, αἵ οἱ ἷο δάνοοβι αν ; ααΐ δαἀγοοαΐιπβ βἰαιΐπα δα θδὶ, οἱ 

τη ὁχ βθηϊθηιϊα βοῦς ργᾶθοίαγθ. Νάπι οὰπὶ δἀνθγβα 8, ἀυδηίαπι ἰΘΠΊΡῸΒ τὰ}1, οοη- 

ρτγθάϊιαν οοπίταἀίοθηβ, οἱ Π]ΠΟΡαμπι δάνθγβιιθ ΠῸ5 ΔΓ ΠΟ Πἰ8 ΓΘΡΌΡΠΔη8., ΟΟΠίΓἃ ΘΟβάθπι 

τηδρὶβ 856 σομημηάηϊϊ οἱ τορογαΐ. [βἰἴαὰγ, ἀυοάᾶ αἰθθατηιβ., ἰϑιϊ Ὀγθνὶ ΟΡ Πα 565810-- 

Π68 ΔΟΡΓΟΠΊΡΟΓΘ : π60 ἰᾶπὶ δὰ Ὑορᾶ 864 δα οοπϑαοίᾶ 50] νϑγϊαηῖαν οροῦᾶ. Εὶ ἤσηῸ 

αυΐϊάοπι ργοουὶ ἀϊοθοθϑὶ δι8 ἰπ ΔηΡΌΪΟ νἴνθρα βίπαηΐ, αἱ οἱ δηϊθᾶ, 4υἱ οἵ οαϑυμπὶ 

ΠΟΡ 5. ἀοίποορβ βαρογυθηϊθηϊαπι, τηδηϊβοδία δ8 νοϊαπίαϊθ ΡΑΓΙΪΟΘΡΒ ἔαϊ! ; δάδο ἴδγνθη- 

16 βρίγῖϊα ργαθαϊτα5. ϑγαὶ , Νἧ δυΐθπι ροβιί πίη αυϊϑαθᾶπι νἱἀθγθίῦ δὰ ὩῸ8 δοοθββι- 

τ, 564 5011 ΟἸΠἶπΟ ΡΘΓΒΙΓΘΠΊῸΒ.; 510 Θηΐπὶ ᾿ρϑὶ οἱ ἰδοίδγε τηϑρπὰ εἴ Ὁ ΘΓΘ ἴα] αυἱά- 

αυϊὰ γϑ]]θηΐ ροϊογδηϊ ; ὙΘΓᾺΠΙ ΡΑιγίαρομᾶπι οἱ ρδοῖβοὶ (αγῖβι1 ἀβοι ρα! πὶ, ἴῃ 60 4ὰ0 

απίδᾶ ἱποίαβαβ ἔπογαὶ οοθπορῖο ἰαϊογα οὐβίοαϊα οΟΒΙθθαϊ,, Ρ] υγο5. ῥυϊογῖθ8. δὲ υἱβῖ- 

Ἰαπιίογθβ ἀρροπθηίθβ οὐϑίοθβ; οἱ πὸ8 ἄποβ ( Νιοιοο απ οἱ Ομανριορμυ] θη ) 58 ΟΓῸ 

οπιϊροϊθη 8 ταοπϑϑιουίο ἰγαάαηϊ, ἃ ΡΔ]Α 18 Β᾽ πα Π16 Υἱρῖ! 5. Ορβογναῖοβ ; τηυ]οααδ 

τηδρὶβ. ἃ 115 ααὶ 110 δγδηϊ, ὃχ οᾶ886 θογαπι (αὶ ΘΙ [ἀποὶβ σα ποηῖ θὰ5. ογθαὶ! ἔαογαπὶ 

δὰ οοοαραπάαβ δρίβοορα!θβ 56468, ἃ 60 ααἱ ΘροΙ ὁβ᾽αϑι]οᾶπι ΓΘ τϑηθραΐῖ, ομληὶ 580 ]Π]οθὺ 

Ἰαυᾶταπι βθπογθ ΘαπΊΪαιῖ ; οὐἶα8 Δάνουϑαβ πῸ5. ογ ἀο]ἰαΐθπλ, ογβᾶ Ποβ5. δυϊθπὶ 51105 

ΒΌΡΟΓΠπαῖοβ ἰπβο]η ἰδπι, 8] 16 πὶ Οροεῖβ ἀγσαπιθηίαπι [αἱ !. Νμπι ΠΟΒΙΓῚ ΒΘΓΙΔΟΠἾ8. ΒΟΟΡΙΒ 

40 ἰοπάαϊ!, Θχρ]ογαίαπι οϑὶ. νΘΓατηϊπιθη᾿ αἱ ϑατητηαίϊπι ΔΙ Τυϊὰ ἀϊοᾶπι, ἀ54ὰ6 δα Ἰβ- 

Β1ΠῚ ΡΆΠΘΙΩ., ΡΓθροβίῖο πιοπϑβίθι! 46 ποθὶβ τηδηάαίαπι ἐδαϊ ; οἱ οὔπη ΠΟῸ5 ἃ [π0- 

μϑοΪβ Δ] αυᾶπάο υἱβίϊαϊοβ γϑβοϊ νἰββοῖ,, ἱπῃαμιᾶπα ἰγὰ θχαγβὶῖ, ἰπάραθθ ποηπα] ον ΌΠᾺ 
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ἨΙΒΤΟΚΙΑΒΕ ΒΟΘΜΑΤΙΟΛΕ 11 Ὲ8 1. 109 
- 

ἀρθῆναι" κἀκεῖθεν τινῶν ἐξ αὐτῶν ἀπελάσεις δεινὰς καϊαπράξασθαι, τὸ ἀχρα- 

τὲς αὐτοῦ τῆς καθ᾽ ἡμῶν μανίας προέρχεται. τι 

ριθ΄. ᾿Αλλ οὕτω μὲν ἀρτύουσι κἀπὶ Τοιαύταις ἀσφαλείαις Τὰ Τῆς φρου- 

ρᾶς" ἔπειτα πρὸς τομογραφίας χωροῦσι περὶ ὧν ἀνωτέρῳ μικρὸν ἐπεμνή- 

σϑημεν ταύτῃ Ὡάλιν τὰ «λήϑη σφοδρῶς ταράξαι καὶ περιτρέψαι καϑ 

ἡμῶν ἐπισπεύδοντες, καὶ τὴν ὑπὲρ ἡμῶν παρ᾽ ἐλπίδας ἀναφανεῖσαν διάγνω- 

σιν ἐκ τῶν ἐπ᾿ ὀλίγον, ὡς ἐλέχϑη, χροτηθέντων δικαστηρίων μεταϑεῖναι χαὶ 

μεϊαβαλεῖν μηχανώμενοι" ἐνθέν Ἴοι καὶ αὐτὰς ἐξυφάναντες, κρούμασι καὶ πα- 

πάγοις εἶἰπέρ ποτε τῶν καὶ ἄλλοτε βαρυηχῶν δηλωθέντων χωδώγων, στίφη 

καὶ λαοὺς συναγείρουσι, καὶ ταύτας ἐπὶ ἐκκλησίας ἀναγινώσκουσιν, ἀποκη- 

ρυττούσας ἡμᾶς, οὐχ ὧν ὁ γεννήτωρ τούτων ὁ Κύπριος τὴν ἀλήϑειαν δια- 

βάλλων ἐλέϊχεται, ἀλλ᾽ αὐτοῦ βεβαίως καὶ ἀψευδῶς, καὶ τῶν οἷος αὐτός" 

ἐπεὶ καλῶς οὗτος προφθάσας, ἄλλοις τε καὶ ἡμῖν ἐκ τίνων διαμηνυμάτων, 

οἶμαι δὲ καὶ πᾶσιν, ἑαυτῷ περιγράφειν 7ὸ τῆς ἐχχλησίας ὄνομα ἐνεσήμῃνεν᾽ 
ἀντὶ τοῦ ἐγὼ λέγω τε καὶ ποιῶ, ἡ ἐκκλησία λέγει καὶ πράττει κατά τινα 

καὶ τοῦτο ἰδιοῤῥυθμίαν φθεγγόμενος" ταύτης γὰρ ἡμεῖς πολλῷ «ρότερον 

ἑαυτοὺς ἐκκηρύκτους, καὶ ἀπεσχοινισμένους ἐθέμεθα" σεωτὴν καὶ ἁγίαν ἐκχ- 

χλησίαν εἰδότες καὶ γοὶ καὶ Γλώσσῃ τρανῶς κατεγγέλλοντες, τοὺς ϑεοειδεῖς 

πατέρας, καὶ τὰς ἐν δόϊμασι θεοχροτήτους αὐτών παραδόσεις, ὧν αὐτὸς ἐνί- 

αἷς; ὡς παρεστήσαμεν, αὐτολεξεὶ καϑορᾶται κἀν τῇ περὶ ἧς ὁ λόγος τομο- 

γραφίᾳ μαχόμενος" ἔτι τε καὶ τὴν ἐξ ἐκείγων ἕως αὐτοῦ κατιοῦσαν ἱερὰν ἐχ- 
χλησίαν ταῖς ϑεοδιδάκτοις σφῶν ἑπομένην θεηϊορίαις, στέρϊοντες καὶ ἐνσΐερ- 

νιζόμενοι, ἀφ᾽ ἧς οὐδεὶς καί περ τινῶν, ὡς διείληπται διὰ μέσου “Ῥωμαίοις 

εχ 1118 βαθυὰ ΘΧρ]βίο ἢ" Θ5. ἴθοϊββθ : ἰδῃίορθγα ἰη θη ρου ηΐθ οἰ Θοηΐγὰ ΠΟῸ5 Γᾶ Ϊ6 ργο- 
γθοία! 

119, 516 ᾿ἸφΊαΡ ἴῃ ἰδ ἀυοαθθ πλαπ {18 ]Οοἷ8 οὐβίοαΐαθ ἀσαραηὶ. Πεῖπ4θ δά 1106]- 
Ἰογαχῃ βου ρι!οη68 νθηϊαηϊ, ἀυογαπὶ ὈΓΘΥΪΊΘΡ ἴῃ Βαρ ΓΙ ΟΥ  θ15 ΓΤ ΘταΪ ΠΙ μη 15, 516. ΓΌΓΒΙΙΞ 

ΡΙθθθπὰὶ Ὑβῃθπηθηΐ θοῦ ΘΟΠΙΠΊΟΥΘΓΕ δὲ 'π ΠΟΒ ἱπηπηϊ [6 γ6 βαίαρθηΐθδ: οἱ ἰηβρογαίδπι 1Π8η}Ὲ 
46. ποὶβ ἔλοίαπι ποι ἰᾶπὶ., 6 ἰια]οῖα αἱ. ἀἰχίπγαθ. Ὀγθυΐ 8 ῦ ΘΟποΙΠἸαΐατη ρογνθγίογα δἱ- 
4.8 ἱπηπηιίανθ τη ] Ἰθπῖθ5. Ηΐπὸ θαάθηι ϑυθηθοίθηϊθϑ, ρα βαιἰοηΐθὰ8. οἱ ἔγαρουθυβ, υἱ 
οὔπὶ πηᾶχίπιθ Γθβοηδηἰ πὶ γο]αΐ 8110 ἰθαροῦθ οαπηρδηάγιπι, ἰαΓθα5 ρΟρυ]οβαα6 οοη- 
αἰἴδπι, οἱ 1106 1105 ἴῃ Θοο] 8115 Ιθραηὶ, (αἱ ΠῸ5 Θχοοιηηπηϊοα θαι ; 564 ΠΟ 586 405 
ΒΟΡαΠῚ ΡΆΓΘΏΒ. Ὑογἰαΐθπι ἱπουβᾶη8 ΓθργθῃθηΔδυαΐ, βοα ἰρβαπηπηθῖ ροϊία8 Βγπηίον ἂς ν8- 
ΤΟΙ, ΠΘῸ ΠΟῚ ΡΆΡ65 δἰι8. Ουοηΐᾶπι δρτθρίθ ῃΐο οἱ 8]118 δἱ ποθίβ, ἱπῆῖο δἱ οὐμηίθαβ, 
Ὠββοῖο 400 ἱπάϊοίο ποιηϊηᾶ ἱπῃροηθη8 ; 510] χαϊάθπι βοο]θβίαθ ποπιθη ἐγ θαθθαῖ ; ρΓῸ 60 
αἱ αἰοογοὶ ἃἷο οἱ ἔδοϊο, ϑοοϊθϑία ἀϊοὶϊ οἱ δος, ἀϊοθηβ; 5ῖο δἰϊαπι βθουπππὶ αυοαάδη 
ΡΓΟΡΓΪαΠῚ ἴι15 ἸΟαΌΘηΒ : Πα] Δ δ. ααυϊάθηῃ (Θοο1 6514) πηα]ῖο δῖα ποϑιηθὶ οχίγα- 
ὮΘΟΒ ΒΘραΓαίοβαυθ οἰ θοίπγαβ : ααρρθ ααἱ βοϊπιαβ χαδθ 81 υθηθγαηα 11, Ζαδηη πηθηΐο 
εἴ Πηραα βαποίδπι ΡΓΘαϊοδπηα5., Αἰν]ηἰ 5 ἀἴοο Πα παῖοβ ραΐγαβ, οἱ οδϑ]θβίθβ 6ο- 
ταπλ 1ῃ ἀορτηδι 5. ΓΔ ΔἸ ΠΟ π65. ασδύαπι ἃ] 185, αἱ ἀθμηὨβί γα νἱὨλ18., ᾿ρβῖβ Ὑ ΡΟ β ἴῃ 
Θὰ 46. φυὰ Ἰοχαΐπλαν ἰοπηορ ρ ἷᾶ Ορραρπᾶτα οοπιρουίίαν ; ἸΠΒΌΡΘΙ οἱ Θχ θηβα τ ὑβ4π8 
δ παῃο βᾶςγαπι ϑοο]οδίαπι, αἰνι πἰτα5. ἰγαάϊῖα ΠΠΟΓαπὰ ΟΥδοα]ἃ Βθοίδηΐοιῃη.,, δπηδηΐθϑ οἱ 

᾿ 
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οοἄ. {. 81. ἃ. 

110 ΘΕΘΟΒΟΙΣ ΜΕΤΟΘΠΙΤΑΕ 

Ἶ ω ρος, ᾿ ᾷ 
ἀντιδιατεθέντων, καινοφωνῆσαι ταῖς τῶν κοινῶν σωτήρων θεοῤῥημοσύναις, ὡς 

- 9 , 3 , ΜΕΥ 9 , 2 , 5 

οὗτος ἀριδήλως ὀστανεται ἄλλως ἐριστικώτερον εἰρηχότων ἔχ τινος δυσμε- 
-“Ἢ 8. ὰ π' ω 

γείας, ὁποῖα φιλεῖ συμβαίνειν σαρεμπεσούσης, αἰτίαις αἷς ἀπ᾿ ἀρχῆς ἡμῖν 
-“» 

ὁ λόγος ὁδῷ προβαίνων τυγχάνει κατὰ μικρὸν διαμορφωσάμενος. 
΄, Π Ἃ 4“ . Ἶ Ἁ Ν ς (δ 9 “ ὃ Ψ Ἢ 

ρκ΄. Πλὴν οὕτω καὶ τὸ παρὸν ὁ γεννάδας ἀεϑλούργημα διανύσας, καὶ 

ὃς σὴν χατὰ τῶν ϑεοειδο διδασχά διαμά ἐσχά ὶ πρὸς τὴν κατὰ τῶν ϑεοειδότων διδασκάλων διαμάχην ἐσχάτως χατενεχθεὶς, 
ν » -“ ͵ ᾿ “μ 

σπουδὴν ποιεῖται τῶν ἀπαραιτήτων, πάντας ἄρδην πρὸς αὐτὴν συνωϑῆσαι δὲ 
2 , ε »“ -Ὁ Ν μὴ “Ἢ “ο“΄ 

οἰχκειών ὑπογραφῶν᾽ πρῶτα μὲν οὖν εἰς τοῦτο πεποιθὼς προχαλεῖται τοὺς οὗς 
δ΄ Ἀ δ ,ὔ 2 ΄ »Ἥ , ΟΒΗΝΕ. ν , ω 

ἐπὶ οιαῴοροις ἐφευρέσεσι μηχανουργιῶν μολις ἱχέσδϑαι προς φαινομένην ἐγω- 

"ΞοΖ“«ξὟ Ὡ", »-᾿» ͵Ἶ »ὦ᾿ὦ 

σιν ἑαυτῷ μεταπείσας: μεθύστερον αὖθις θεᾶται κραταιότερον ἀπ αὐτοῦ δια- 
’ ΩΥ δ . ς ς Γ᾿ δ δ ε ἔτ ᾿Ὶ ᾿] , οὖ Γὰ ᾿ 

στάντας, ὃ μηδαμως ὁ λόγος ὑπάρχει δὲ λωχὼς" εἰς ἀκούσιον καὶ ὰρ οὐ- 

τοι σύμβασιν ἐκείνων ἐλθόγες, σ]εῤῥοτέραν τέλος ἐξ αὐτοῦ χρατύγουσι τὸν 

Ν ΄ Ν Ὁ“ Φ ἐς "ἃ , ᾿ Φ ι ἶ Ν ΄ 

διάστασιν, τὸ τοῦ ἀνδρὸς χασϑαπαξ ἐγνωκότες δολερὸν χαὶ κακόηϑες., συμ- 
, “Ἢ »" Ἅ, -“Ὕ ,ἷ ς ᾿ ἮΝ ΄, δ ὃ ἢ 

μεταβαλλομένου τοῖς καιροῖς καὶ τοῖς πράγμασιν, ὡς αὐτοὶ σάφα δεθειχό- 
5 ἢ ΝΥ “ 5 ,ὕὔ "Νῷ, θ ᾿ θ δοξ : δα Ὑ θ ὔ θ “« 5 »» 

τες εἰσὶ, καὶ πᾶν ὀπίσω τοῦ θηράσασθαι δόξαν ἀεὶ τιθεμένου, ὕειον ἐναρώς 
ΠῚ »Ἢ ἣ “ »“ 

καὶ ἀνϑρώσινον' κἀντεῦϑεν τὸ μετ αὐτοῦ συνεῖναι ϑεομισὲς πάντῃ χρίνον- 
ἣν τ τος , ἥ » ᾽ “ΟΝ , , ν , ὅ ἢ 

τες καὶ ἀπαίσιον τῷ τοι κἀνταῦσα πάλιν χληϑέντες πρὸς τὰ ἀγάχτορα 
4 ᾿ ΄Ψ φ ,ὔ 5 9 Ν 

ἐπὶ τῷ τῇ ῥηϑθείσῃ τομογραφίᾳ ἐγγράψασϑαι, τὸ μὲν καϑ᾿ ἡμῶν, τὸ δὲ 

ὑπὲρ τοῦ ἀναδειχϑῆναι καὶ αὖ ἡνωμένους τῳδὶ, οὔτε τὴν μετ αὐτοῦ κοι- 

΄, Χ μ ,ὔ Ν Ν ΄ “ (δον -ἄἰ ος ἰδὲ Γ 

γωνίαν τὸ παράπαν προσίενται, καὶ {τὸ συνϑέσϑαι τοῖς χα ἥμων λογοΐρα- 
ο“ , 7 "“ εὴ 7 Ν 

φηϑεῖσι μὴ στερχτὸν ἡγούμενοι ἀποτρέπονται᾽ τῆς πρώτης οὖν ἔγϑεν ἀποστᾶς 

πείρας ὁ γέος οὗτος μεγαλουργὸς, χαὶ πολλαῖς ἐφεξῆς καὶ πάλιν μεϑόδοις 

ἁπΡ] οἰ θηΐοβ ; 46. ουα8 οοσία ΠΌ]Π], οἰϊαπηβὶ ἃ]ΠΙαὰὰ ἴῃ Τα, υἱ αἰχίπγιβ, ἃ ἘΠΊΔη15 415- 

ογοραγοῖ, πονίϊαί 85. Ἰοχαΐ, ργδθίθυ' οουαταπηΐ τη Βα] γα ΟΡ ΠῚ ΟΥ̓ΔΟΌΪὰ ἃαβὶ οὐαηΐ, υϑὶαϊ 

ἰϑίδ οοηίγα δνυϊάθηΐθ οοπβρίοιϊαῦ : ἀπάμαν 8 ἢ οοίθγοχαὶ οοπιθη! δὶ α8 Ἰοσαθγοηῖαν, 

ῬΓΟΡΙδΡ ΔΠΙΖαδπν ἰρασα πα, 86. 8016 1 ἸΠΙΘΓΟΌΡΓΘΡΟ, ΟἹ 688 οδυϑᾶ8, 4185 ἃ 1Π1110 

ῬτάΘΒΘ 5. ΒΘΓΠΊΟ ποίου Ῥᾶυ]411πὶ ΤΟΡΡΔΘΒΘΏΪΑΙΙ. 

190. Αρ6 γϑῦο [ιοὺ ρϑγδοῖο ΠθΡῸΒ. δι Β]θιΐοο ορϑῦθ δ αϊνίποβ 4686 ΠΑ ΟΊ ΒΙΓΟΒ 

ΘΡΡαρμαη 05. 86. ΘΟΠίΘΓΘΠ5, ἱπη 0] 408 016 δια παπὶ ἀντ ρῖ!, Οὐαί Ὸ5 Οὐππΐπο ΠΟΙ Π65. [ἢ 

βυδηι βϑηϊθηταπι ρου μοηαὶ. Ελ ργίπιο αυϊάθηι, μδ0 διὰ ορϊπίοπο ἔθ !8, δὰ 56 ῬῸν 

ὁπᾶ βου ιρία,, νοοαῦ ΠΠ08 υΐθαβ αἰ γοβὶβ Θχοοβίται 5. ἀΓΈ βΟἢ5. 84 ἀπίοπθηι βθοαπι ἰηθαῃ- 

ἄστη δοοράθγθ ἅθῦγθ ρογβασβογαῖ, ἀυόβῆὰσθ ἀθίη 48 Γυγβα8. ΘΟΠΒΡΘΧΘΡΑΪ Βγυηΐαβ. ΔΡ 56 

ἀἰββίάογθ, 4υδπΊ ΓΘΠᾺ ὨΟΠΔ ΠῚ ΒΟΓΠΊΟ ποβίθγ. ραϊθίθοι! : σαὶ Θηΐμ Ἰηγοϊα αν τα 115 

τορι. ἀβδθηβαπι ργϑοραΐδδοηϊ, οοπβίαπίίογθαι ἀβπιαπι ΔΡ 110 ἀἰββθῃβίοποπι ἀθοθγηπηΐῖ, 

Ῥοβίχαδια ποιοῖ πῖθ ἀοϊοβατα ργαναπιαιθ ἰηρσοηΐαπι οΟσπονθγαηΐ, ΡΓΡῸ [ΘΙ ΡΟΥΙΡῸ5 Γο- 

Ῥαβααθ ταυτ Ὀ116., αὐ ᾿ρϑὶ ρα] οθ ἀθοϊαγανθγαπὶ:, αἱ ουηηϊᾶ ἰηἔγα σ]ονγίαθ ᾿ποταπα ρῸ- 

ποῦ ΒΟ] τὰ, ΓῸ5. ΠἰΪΡαπη ἀἰνίηαβ. δίααθ ΒυμηΔ 85 ; ΙάΘοαὰθ οὐπὶ 60 ΟΟΠΡΤΌΘΓΘ. 

ὯδΟ ριοῦβαβ Οὐ θ116 Ἰαἀίοδηϊθ5. οἱ ἱπαυβρίοαίαπι. Ῥγορίθγθα ἴᾳπο ΓυΓΒαΒ δα τορίαπι 

Ραϊαϊϊατα. νοοῖ, αἱ ἀϊοῖδθ [ουλ στρ δ 6 ΒΟ ΞΟΓΙΡουθηΐ,, ἰὰπὶ οοηϊγᾶ ΠΟῸΒ., ἴαπὶ υἱ 

86 ἀοιποηπβίγοηϊ παῖς ἀπίϊοβ ἢ {Π1| ποαθ οομηπη ποθ πὶ πὶ 60 ῬΓΟΥΒα5. Δἀιη!απί 5 

οἱ πθ οοπβθηϊίγο αυϊάθηχ βορὶρι 8 οοπῖτα πὸ5. 110 61}15 ΤἸαυἀαὈ}]16 οχβιϊπλδηῖθ8, ΓΈΟᾺ-- 

βδηΐ. ἘΓρῸ 80 Ποὺ ρτίπιο θχρθυίπιθηΐο ἀἰβοθάθῃβ. ἤουὰ8. μΐο τηδρποραπι. ΟΡΈΓαΤι ἃ - 



"λν 

ἨΙΒΤΟΚΙΑΒΕ ΒΟΘΜΑΤΊΟΛΕ 118ῈῈ 1- {1 
Ἢ [ω] . ἶ .} δ ἰυνὰ ς ’ὔ Ἀ ς λῚ 9 Ἁ ἣ ς3 ὌἜ ἐπινοιῶν διαμερισϑεὶς, εἰς τὸ σφᾶς ὑπαγαγέσθαι πρὸς ἑαυτὸν, ἐπεὶ μὴ ἰσ 

ἀν - » ,ὔ 2 3». »ν . ες , ν Ν ἢ σχύσειεν ὁπωσοῦν, τῶν χρειττόγων ἐξ αὐτῶν καὶ ὑπερεχόντων, τοὺς μὴν ἐξο- 
-Ὁ" 5 [4 “ ᾿ υτὰ « , ρίαις ἐπὶ εἰρχταῖς ἀσφαλεστάταις ἐναποπέμπεται, τοὺς δὲ φυλακαῖς ἑτέρως 

, 97 ᾽, ἐγκλείεται, καὶ ἄλλως ἀποσκευάζεται, καὶ πρὸς τελικωτάτην ἔκβασιν τήγ- 
- Ν . 3 , ᾧ δὲ, ἣν προλαβὼν ὁ λόγος ἀναγγελεῖν χαϑυσέσχετο, καὶ τὰ χατ' αὐτοὺς 

ἊΣ - Ἰ ᾿ οὕ “ ͵ ᾽. λ ἀποκαδϑιστᾷ" ὧν ὡς τῆς μερίδος ἐπὶ τοῦ μέσου στῆναι πρώην ἐχόμπαζε, πρὸς 
εν ἢ Ν δ᾽. ς κν τὸ σύννομον ἑαυτὸν εἶναι σφίσι σχεδιάσας αὐθημερὸν, καὶ ὑπὲρ ὧν τερατο- 

ο“ὃἷ᾽ ο΄ » “᾿ ὔ Ξ , λοίών ὑπῆρχε τὰ τοσαῦτα τῶν κακουρ[ημάτων γεανιεύσαϑαι “προσβάλλει γε τ Ἡ "Ἢ ω " , Γά δρῶ θ , ΄. Ἵ , μὴν μετὰ ταῦτα τοις τοῦ κλήρου λοῖασι σφῷο ροότέρον, χαϑημέραν ἕλχων 7ου- 
-“ -“ -“ 9 -»“ σους εἰς τὰ βασίλεια, καὶ ταῖς ἐκεῖϑεν ἐχδειματῶν ἀπειλαῖς, ἐξορίστους θή- 

Ἀ ’ὔ 37 δ » 3 λ "»“ 3 Ἁ “Ὁ 3 Ἂ ΠῚ σειν, καὶ μυρίοις ἔτι δεινοῖς χαϑυποβαλεῖν, εἰ μὴ ταῖς ἐμπεριειλημμέναις 
““᾿ .- 

᾿] δῷ ν « -»“᾿᾿ “ τῷ καϑ' ἡμῶν τόμῳ προδήλαις βλασφημίαις αὐτοῦ δι υπογραφὼν φανεῖεν 
[2 “« 4 ἐν Ὁ συνθέμενοι" οὗς γενναίως ἀντεχομένους ὁρῶν, ἐπιπλέον ἐχμαίνεται, ταῖς τε 

δ ἔργων ἐμφιλοχωρεῖ σκαιωρίαις, τοῖς ἐκ τῶν ἀρχείων δραστιχοῖς ὑπηρέ- 
-»Ἢ - 2 ᾿ -» , Ὅρος ταις συσχεϑῆναι τὰς σφων οἰκίας παρασχέευοισας, δεσμοῖς φυσεως δεσμουμέ- 

ος ᾿ ἃ “ νων γνησίων παίδων καὶ γυναικῶν' εἰσὶν οὃς ἐξ αὐτῶν προσέτι βιαίως καθ- 
Ω “ 7 »ο»“, εἰργνυσιν, ἄλλους ἐχτοσίζει τῶν συνήϑων διατριβών, καὶ ἑτέρους ἄλλοις 

» ,ὔ , εἶ 
τος περισ]οιχίζει ἀνιαροῖς" ἐπὶ Τούτοις μέτεισι καὶ Ἰὰ σαίνγογϊα χρυσῶν καὶ ἀξιω- 

ο“ 
Ἁ »"ωέΕ μάτων καταβολαῖς, ὑποσπάσαι τούςδε πρὸς τὸ τῆς καχίας ϑήρατρον ἐπειγό- 

μένος" οἷς ἅπασι καὶ πλείοσιν ἐπιλοίποις ὧν νέος αὐτὸς τῶν πώποτε κολα- ο΄ ὅ7 κ 9 δ , Ε , ς “ νι ς ως 59 δὲ ι ᾿. στῶν ἐφευρετῆς ἀγεδείχϑη" καί τινας ὑφαιρεῖται καὶ ὑποσπᾷ᾽" εἰ δὲ χαὶ 7οὺς 
φ δό. ᾿ Υ͂ “ ε θ “ 9 " δ. δὴ ΄ Ε] μ᾽ ἀνενόοτως εἴσετι μαλλον ἀνθισταμένους εἰς Τοῦτο δὴ συνελάσειεν, ἐπεὶ κατα- 
καυχᾶσθαι «᾿χάντων οἶδεν ἡ δυναστεία, καὶ ὀλίγοις τὸ μὴ ὑπείκειν, χαὶ ταῖς 

ΟἴΌΙ, πΊ0} 118. Ροβι πο ἄθηαο οορ Γιατὶ γθγβα 8 ἀϊδίγαοίαβ, ααὸ 1Π|05 δά 86 αἱ- 
ἰγαπαγοῖ., οαπὶ Πυ]] αἴθοπι ΡΓΔΘνδΙογοῖ., τη] ογ 8. ΟΧ ἰρβὶ8 οἵ θη πθη ογ 5. δχ ἢ 5. οἱ 
ΤΉ Ώ 1581 18. ΘΔΓΟΘΡΙ ΡΒ ἰγδαὶξ : 4]105 δυΐθιη 0 τποάο οὐβιοαϊα ΟἰΓουτηαἱ : 4]1105 
ἈΠῸ ἀ6 τηθάϊο βυθηηουεῖὶ. Αἴᾷαθ δὰ Ρογβοίαμπι σὰπο οχϊϊαμη., «6 πὶ ποβίγα ΡΓδ6- 
ΟΘάθηβ ΟΓΔΠ]Ο ἀθβουῖθογα ργοπηβϑὶς:, 5 ἱΠογαϊη τοάποϊϊ ; αογαπι ἴῃ πιράϊο 56 ἰδπ|- 
υᾶτα ῥραγίθπλ δηϊθᾶ ϑίδγθ ἰδοίαθαϊ, ργαθίθι. ψυᾶπι ἀπο σοηβουίθη Π]ΟΓαΠῚ ἴῃ ΡΓ86- 
ΘΠ βθπγθὶ ἀθοϊαγανογαΐ ἢ δἱ “υογαμ οαιβᾶ ΠΉΓΘ βαίρο αὶ [811 ἐδοίπογτα διυάδ-- 
Οἴεῦ. ἀρΈγθ. ρρυθάϊπαν Ἰηοχ ρῥγαθοίρῃοβ Ὑθῃμδπηθηϊαβ ἀθ οἶδρὸ » απο 1416 ρογῖγα-- 
ΠΘΩ5. 1108 ἴπ ρα]αϊίαπι, δἱ 605 {]]Π|πὸ πηΐῃΐβ ἰδγγ δ η8, χα] [δοϊαγατη,, οἱ βαχοθη- 
Ὁ ργθίθγθα [η8}}8. Βα δἰ θοϊασαπι., Ὠἶβὶ οοηίθηι 8 ἴῃ ἰομηο δάνογβας ΠΟΒ ΠΊΔΗΪ [6815 
᾿ρβίαβ. Θ᾽] ΒΡ ΠΘμα 5. Βα θβουθθ πο νἱἀογθαίαν οοπβθηϊίγα. Ουοβ [οι τοὺ γϑϑίβιθηΐθϑ οαγ- 
ὭΘΗΒ., Τηδρὶς ἔαγὶ ,, δὲ πη] 4υ}8 [Δ0115 δἰ Δ] απ ἱπηρθηάτι., δοϊποβὶβ Γαρίδθ ἀοπλὰβ τηϊηΐ- 
[ΓΒ τηδη 88 αἱ ΠΟΛ τ [ἈτΠ]]185. οδριίγεηι, ὨΘΠΊΡΘ ΒΔ ΠΡ ΩΪ5. ὙΠΟ 8. οΟηἰποίοβ., 
ϑθησίηοβ ἢ]1οβ, δἴαιθ ἀχόγθθ. Οποβάδῃιν οἰϊατα Ὑἱοϊθηΐου τη ΘΡΟΙΡΙ ΘΠ 05. οαγΓδῖ : ἃ]105 
ἔἈπΆ ΠΥ  θὰ5. ἀρ] θ 5 ΡΘΠΠ: 4}105.8111}5 ΟΡγαΐς πιο  ϑϑυ 8. ΗἸ5. Ια π4α οιδπὶ Δαπηΐβοοξ, 
ΔΌΓΙ οἱ αἸρηϊϊαίαπλ ἀαἰΐοπθθ, ν ] 65 μῸ5 ἴῃ βι88 πηλ] 1186 Ροίθ ρουίγαῃθγθ. Οὐἱθὰβ οη- 
θὰ. Ρ] τ! θυδααθ ΓΟ] α]8, ἀΌΟΡ Πα 088. ΠΟΥ. ΡΠ ΤΟΙ, ἱπνθηίουῦ ΔΡΡδΡαΐ, ποηῃα]- 
1ο8. οἂρίϊ Δι ̓ γδϊχαθ ; οἱ ἀυδηηααδιη Πδοίθηιβ ργϑθίγδοι Δἀγογβαηΐθθ, ἀθπλιαηι οΟη1- ΒΘ: χαοηΐαηι ἱπβα] τ Ομαπί θα ΡΓΔθροϊθηϊία 50]6ϊ, δὲ ρᾷμοογμ δϑὶ ποὴ οθᾶβγθ, 

μ᾿ 

οοᾷ, ἡ, 81.}». 



οοᾶ, ἴ. 82. ἃ. 

112 ΘΕΟΠΟΙΣ ΜΕΤΟΘΗΙΤΑΕ 

““ ᾽ὔ 2 ᾿] Ν « ρὲ 

πολυπλόκοις αὐτῆς ὑσπενδιδόναι δεινότησιγ' οὐ πρὸς ἡμᾶς τόδε, μὴ ἑτερώσε 
-» [ ᾿ “- Ν Ν Ν ᾿ -“ ΒΩ ΄ 

μηδαμῶς ἀναρτήσαντας ἑαυτοὺς, ὅτι μή ὥρὸς τὸν εἰς σὰν ἔργον συνιέγτα 
Ἀ , “ 50) ᾿ ν΄ : Ἐπ 8 ἢ Ὁ “ , Ν ΟῚ “ 

χαὶ διαβούλιον τοῦθ᾽ ἡμέτερον ἐπὶ τοῖς οὕτω συνυπαγομένοις τὸ ἀνιᾶσϑαι, 
. , δέοι» ἡληθῶε: θὲ .ϑό:͵ικι .᾽.» γ , » 

χαὶ Γινόμενον καθέστηκεν ἀληθώς" καθὰ καὶ ἐπὶ αὐτῷ προηϊουμένως τῷ συγυ- 
“ φ , Ν Ἁ ΄ "“- 

πάγοντι, ὡς προΐστορι τῶν τοιούτων, καὶ ὥρος τοσαύτην ἔναντι Θεοῦ καὶ 

. ἀνθρώπων ὑπερβολὴν ἀναισχυντίας ἐλάσαντι. 
ὦ ΄ δ᾽ ἣν Υ ϑ- ᾽ὔ τὸνὸο ’ -“ 

ρχα. Ἔν τούτοις οὖν ὄντων τῶν «πραττομένων ἤχούυσὶ τινες τῆς βα- 
4 ε ᾽; εἾ » 2 κι Α Ἁ 2 ΄ Ἢ δ πὰ ’, 

σιλικῆς ἑστίας ΄πσρὸς τὴν ἐν ἢ “δὲρ μονὴν ἐφρουρούμεϑα κάχκει σεν λαβὸόν- 
“ 

4; “« Ἁ Ἁ 3 ε ἐν μὴ ε “«Φ ΄“« 1 ’ὔ 

τες ἡμᾶς «ρὸς τὴν ἐν ἡ καϑειργμένος ἦν ὁ τοῦ ϑεοῦ ἀρχιϑύτης μεταβι- 
᾽ὔ ΩΣ »“᾿ “ ᾿ 

βάζουσιν, ἔνϑα καὶ ἡμερῶν οὐκ ὀλίγων παρελϑουσών, φοιτῶσιν αὖνϑις ἐκ 
δ, 3 ΄ 5" δ θέ - Ν “ ᾿ Ἀ , , 

τῶν ἀναχτόρων ἄνδρες καταπεμφθέντες, οἱ μὲν τῶν ὥρος τὸ βασίλειον χρά-͵ 

τος ᾧ Ἴ ἱ δὲ τῶν ἄλλως ἐξ ἐτουμέ σῷ" καὶ ἡ ἄφιξις ἐπὶ ς φκειωμένων, οἱ δὲ τῶν ἄλλως ἐξυπηρετουμένων αὐτῷ" καὶ ἡ ἀφιξις ἐπὶ 
“ »“ “ » - ὕ δ" 

τῷ ἐπιμελῶς ἀνερευνῆσαι, εἴ που τινὲς τοῖς ἐν οἷς καταμένοντες ἦμεν κελλί- 
« »Ἥ Ν Ν ε -“ ΕΙ ΕῚ ΄ Ξ ε ᾽ὔ ἈΝ ΕΣ ε 

οιἰς εὑρεϑεῖεν γραφαὶ, πρὸς ἡμᾶς ἔξωϑεν ἀφικόμεναι ὑποψίαν γὰρ ἔσχον οἱ 
Ά, ἤ “ ,ὔ “» Ὶ 

τὴν τούτων ζήτησιν ἐπιτρέψαντες, τῶν αὐϊιστόντων σφίσι κατανοοῦντες τὸ 
Α -»“Ἢ , “Ἢ ΄ 

ἀκλινὲς, καὶ στεῤῥὸν τῆς γνώμης πρὸς τὸ μὴ ὑποχύψαι τοῖς ἐπιταττομένοις 

χαὶ ἀμετάϑετον' ἤδη καί τίνων ἀπ᾿ αὐτῶν τῶν ὧν εἶχον εἰς συμμαχίαν “ρω- 
, ο“ 

"᾿ο»“, ᾿ς 

τίστων, τὴν σφῶν ἀποστρεφομένων κοινωνίαν ὁλοσχερῶς, ὡς ἐκ τούτων δὴ 
"»"»ὦ, ο“ ᾿ὰ Μ΄ 5 δ᾿ 

τῶν οἰκείων ἐξεταστῶν χαὶ ἀγγελιαφόρων λεγόντων ἐγνώχαμεν, ἀφ᾽ ἡμῶν 
΄, θ , δ ΄ Χ μ᾿ Ἁ 2 , Ἂν “δ᾿ 4 5» (ἃ ΄ 

γίνεσθαί τινα διεγέρσεις πρὸς τὸ τοὺς εἰρημένους μὴ ὑπείκειν, ἀλλ΄ ἀντιβαί- 
ε ᾿ Δ 3 ὁ ΕΣ Σ , ὃ 9 , 2 

γειν οὑτωσὶ καὶ ἀποδιίΐστασϑαι" δεχομένων τε καὶ ἀντεπιστελλόγτων ἐπιστο- 
»Ἄ ΒΡ Ἁ ω ε ε ἦ πὸ ’ 3 Α θ 7ὔ ὰ 3 ἢ) ἣ Φ-Υ 5 

αἷς πρὸς ἅπερ ὁ ἡμέτερος ἀρχιποίμην, ἐπεὶ προφθάσας Ἰὰς ἀγ]ιρρήσεις κατ 
“ » ,ὔ “ “, 

ἢ 

ἔπος θείη τῶν ἐμπεριεχομένων τῷ καϑ' ἡμῶν λοϊογραφηϑέντι τόμῳ βλασφη- 

οἱ {Π18 γαγιϊβ ποη νἱποὶ νἱγίθαβ ; ποάσπι ἃ 6ὁο, ουΐ φυοα]θοὶ ἔδοίαπι δὲ ἀθ! θογα 

Ραϊοαῖ. Νοβίγαπι αἰΐαθθ δὲ ἄο]οτ 46. οἰγουμην θη 8: ΡΓΔΘΟΙΡΌΘαι6 Ὧ(6 1ρ350 αἰγουχηνθ- 

ηἴθηϊθ. Νοη δδὲ ποὺ ποβίγαπι αὐ ἃ ποπλῖπο Δοααίῃ ρϑηοδημιθ; νϑγθααθ ἃ δοοίαϊ!, 

βίοαι δἵ ᾿ρϑὶ ββάαοίογῦι οοπιϊηϑὶὶ,, αἱ Πογιτη ργδθϑοῖο,, δἱ ἴῃ ἰδηϊαπι ΟΟΡ8ΠῚ Ποὸ οἱ μο- 

τηϊηῖ 5. ἱπηραἀοηιϊαπι δ]αΐο. 

131. Ηδθο ἄσμη βογοηΐ,, νϑηΐαπὶ αυϊάδιη 46 γορία ἀοπιο δ θὰπιὶ ἴπ αυἃ Ουδίοτ 

ἀἰθ θαυ ππδηβίομθπι,, ὑπ 6 ΠῸ5 Δἀποθηῖθβ, δά {Πππὶ 400 ἱποἢ αϑὰ8. δρῶϊ [261 ργᾶθ- 

801 Ἰοσαμη ἰγαπβέδγαηϊ ἢ ἈΡῚ πο ρᾶμοῖβ ἰγαηβαοιῖβ ἀ1 6008, Ὑθηϊθπὶ ΤΌΓΒΒ ΘΧ Ρα]αιο 

γἶβϑὶ Ποιηΐϊηθθ, ΙΠΦ 6. ῬΥΪποῖρὶβ ΘΟὨΓαθ ΘΓ ΠΔ1 65, 8111 4]|116Γ οἱ βθυνίθηΐθθ. ϑοορυβ 8ἃὰ- 

ἴδπι αἀνοηΐαβ ογαὶ βαάμϊο βογαίαηαϊ ἢὰπὶ ΔΠΙΖαα6 ἴῃ 118. 4188. ΒΑΒΙΔΡα μι α8. 0618 1π- 

νϑηϊγοηΐαν βουὶρίαταθ 84 πὸβ δχίθυϊιβ πηΐββᾶθ. ϑαβρίοδ θαμίον Θηΐαι 1 αὰϊ ΠᾶηΟ ἴη- 

«φαϊϑοποηι τηδπάδνθγδηῖϊ, ἀσπὶ γοϑιϑίθπίϊαπι ᾿ρδ15. ΠΡμπηαἴθτα υἱάθγθηϊ, βθηϊθῃιαθ- 

406 οοηϑβίδηϊ[πι οἱ ἰθηδοϊ αἴθπι ἱπι ρου α 18. ΟΠ ΟὈΒΘαΌΘΠΑΙ : ουπὶ μὴ ΠΟΉΜΜ1}}1 ργᾶθ- 

αἷραϊ, 4005 ἴπ 5.88 ρᾶΓίδ5 ρ6]] χθγᾶπὶ.,, δογαπιᾶθπη οομηπη απ! ΟηΘῖα ῬΓΟΙΒ8. ΓΘΒρΡΌΘ- 

γοηΐ,, ρύοὰΐ 6χ [ιἰβ δοῦαπι βογαϊαίουθα8 [ἀπο δυάίνίπιαβ ; ΠΘΙΡΘ αυοά ἃ ποΡ 5 

βδγθηΐ ἱποϊϊαπηθηΐα χυλοάδμι ριαθαά οι 8 ααοπιηίηα8 ορἄογθηΐ, 864 δάἀνθγβαγθηΐαγ οἵ 

ἀἰδββθηιγθηϊ., οατὰ οἰΐατη τηυϊαδθ ἱπίο᾽ πῸ8. ΘρίβίοἹδθ πηἰβϑιἰαἴδο υΐββθηι, Αἀ μᾶθὸ 

ΒΓᾶΘ811 ποβίθν, αυΐα ἰὰπὶ γθβροηβίοηθβ 84 γουθαπι ΘΟὨ θοθγαΐ οοπιθη "απ ἴῃ. οοη- 

ΒΟΙρίο οοπίγα ΠῸ5 ἴοπῆο Ὀ]ΑΒρ ιΘπλϊατ μη, [αβ πῖον βου ρίαῃι βααπα γηδη 8 Οδ- 

“44 ,.,,.Δ.,..1.....ϑ05.ῬΟὕ 
- .- 
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πεν, Ἂς τὰ, ἢ » “ . . ᾽ὔ εν» 

ἀιῶν τῷ σπουδάσαι τοῦτον ἀνὰ χεῖρας λαβὼν, καὶ κοινωσάμενος μεθ᾽ ἡμῶν 
Ἢ Ὁ -Ὡ -“»“ »“» - 4 ΩΝ 

ἐΐἴη τὸ πρότερον Ἰηγικαῦτα ταύτας ἐμφανεῖς ποιῆσαι Τοῖς οἷς δέον ἐμφανισθῆ 

3 δ -Ὁ“ ε ͵ Ν ε » 

γαι" ἡνίκα. ἄν τίνες ἐξ αὐτῶν λόγοις ἐστί τισιν ἐσταλμένοι σρὸς ἡμᾶς σαρα- 
ῬΑΥ »ΞΣ, »" ,ὕ ᾿ 5 

“γένοιντο; ὡς ἑρμαίου δραξάμενος τοῦ καιροῦ ἀναχηρύττει Ἰαύτας., καὶ ἐζχει 

ρίξει τοῖς σταλεῖσιν εὐθὺς, καὶ δυσωπητικοὺς προσφέρει λόγους ἐν πνεύμαϊι 

ζήλου καὶ πρᾳότητος προηϊμένους χωρὶς οἱασοῦν δυναστείας ἀῤῥεπῶς καὶ ὁρ- 

θῶς κατεξετασθῆναι, νομίμων δικαστηρίων προβησομένων, καὶ μὴ διὰ κακίαν 

σῶν καϑ' ἡμῶν ἀκρατῶς κινουμένων πρόσχημα τοῦ δοχεῖν καϑ' ὧν τοῖς τῆς 

ἡμετέρας φυλῆς ἀρεστὸν λέγειν λαβόντων, γεοφανγεῖς λόγων διατρανώσεις 

ἐαϑῆναι παρ αὐτῶν τῇ" ἐκκλησίᾳ ἐνφυτευϑῆναι τῶν πατριχών ἀλλοτρίους ἐρ- 

μηνειών χαὶ διασαφήσεων᾽ καὶ τοῦ λοιποῦ διαγορεύσει τούτοις ἠχριβωμένως 

θέσθαι Τὴν ἐφ᾽ οἷς κατεπέμφϑησαν ἔρευναν' οὐ μόνον γὰρ οὐκ ἦν ἡμῖν τῷ ἀσ- 

φαλῶς τηρεῖσθαι, τοιοῦτόν τι διαπράξασθαι, δποῖον οὗτοι ζητοῦγίες ἧκον, 

ἀλλ᾽ ὅτι καὶ παῤῥησίᾳ ἦμεν λαλοῦντες, καὶ οὐδὲν λαλεῖν ἡρούμεθα ἐν χρυπ- 
ἢ κϑ ,ὔ Ν - κῶ 7ὔ 

Φφῷ" οἱ δὲ καὶ πολυπραϊμονήσαντες ὡς ἠβούλοντο, ἐπεὶ τῶν ὧν ἐκελεύσθησαν 
4 

24 τὰ ἐ ε ἈΝ κι Ν ΄ . -“ ,ὕ θέ ς Γ 

οὐδὲν εἶχον ὅλως εὑρεῖν καὶ μόγον τὸ τοῦ τόμου προθέντες, ἐξ ὧν τε κατε- 
Κ Ψ΄ Ψ᾿ “ῳ ς ΄ δ, ’ 9 »" ’ ἐπέ 

φάνησαν ἐπὶ αὐτῷ ὑπειπόγτες, δηλώσαντες ἐναργῶς, σεφυλαγμένον ἐϑέλειν 
ἂ-Ψ -“" , “ -“ » »Ἢ κ ε» 

ἐἶναι τοῦτον τοὺς συνθεμένους τοῦ εἰς χεῖρας ἡμῶν ἐμπεσεῖν- καὶ πρὸς ἡμῶν 

αὖϑις ἀκηκοότες ὡς καὶ αὐτοὺς ἐχρῆν μᾶλλον τοῦτο ποιῆσαι τὸ ἡμῖν ἐῖχει- 
᾿ Ν -“ )ὔὕ Χ Χ ΄ Ἢ 
ρίσαι χατὰ τὴν ἀσπαιτουμένην εἰς τὰ τοιαῦτα τάξιν ὁλικὴν καὶ συνήθειαν 

Ν -“ Π » 

καὶ ὡς δέον παραυτὰ συνιέντες, ῴχοντο, ἐξ αὐτῶν τινας σὺν ἡμῖν καταλεί- 
Ὶ “Ὁ ἤ Ν, " »“»Ἥ 

ψαντες" καὶ τοῦτο σφίσι προστεταγμένον, ὡς Θ᾽ ὁπηνίκα ἂν αὐτοῖς σημαν- 
"»“᾿ “ "» »" ἣΝ 2 φῃ 

ϑείη τὰ τοῦ πλοίου προευτρεπίσασιν ἔσωσεν ἡμᾶς ἐμβαλεῖν, καὶ ἀπαῖαϊεῖν 
ἃ 

εἰς ἣν ὑπερορίαν ὠρίσϑησαν. 

Ρίθηβ.,, συοα ποῖβ ἀηΐθα οομπηπιαπίοανογαῖ, αἱ 115 ααϊθὰ8 Ορὰβ δγαὶ τηδη ϑϑίυ ΘΠ. 8, 
βίδι [τὰ δὸ ΠΠΟΓαΠπι 414] αυδ! οὶ ἀθ οαυβὰ δ ΠΟΒ χἰβδὶ ἰογθηΐ : παηο ἰἀπηααδηη ΟρὶΪ-- 

ταᾶτ ΟΟὈΔΒιΟηθηλ Πδοΐι8, ΓΘΒΡΟΠΒΊΟΠ65 1188 ρ]άτα ἰδοϊ!,, τη ββίβα αθ ΠΟπλ πὶ θῈ15 βιδι!πὶ 

ἀγα! ; οἵ ἸΙάοπθα ρυάοῦὶ Ἱπουιθπᾶο νορθὰ ἀἰοῖς., οαμη Ζ6}1} ἃς ᾿ϑηϊ αι 18 βρί εἰ ργο δ, 

ΠΘΙῺΡΘ υἱ οἰϊτα αυδηλ!θθὶ ργδθροιθηι τα, γθοΐθ οἱ βίπθ ργδϑιυάίοϊο θχαιηθῃ ἤθγαὶ 16- 

δ᾽ 1πλ15 ΘΟΠ ΒΕ 115. ᾿μα]οἷ 8, ποὴ δαΐοπι θ6 ΘΟΡαμη ΠΘαα  ἴᾶπιὶ αὶ Θἴγθηδίθ οοηϊ Γᾶ ΠῸ5 

ογᾶηΐ οΟμΠΊΟΙΪ!, οἀρίο ρῥγδθίθχίαᾳ δσγαΐα βϑηϊ ποβῖγαθ ἀϊοθπαϊ: πονᾶθ βου ρ[ΓΡΌΤΩ 

ΘΧΡΟΒΙ ΠΟΠ 65. Ομ Θρθηΐ ἴπ ΘΟ  βϑίδηη Πυθα μθΡα, ἃ ραίγαηι ᾿πιθρρυ ἰδ ομΙ θ8. ἀθο]αγᾶ-- 
ὉΟΠΙθυΒααΘ 8]16π88. (δίθραην τηϑηάαϊ 1115. αἱ ἀοοαΓαΐαπη ἐαοίαηΐ, οὐ 5 οαιιδα Πηΐ581 [ἀ6- 
Ταηΐϊ,, βογαϊαϊοηθπι ; ΠΟῚ 5010 Π} ΘΠ ΟὟΓᾺ ΠΟΡΪ5Β παυᾶ ογαὶ αυϊοαῦδῃη Πυϊαβηοα 

οἰδαβατα ἰθηθηᾶϊ,, οαΐὰ5 οααβἃ παι] γϑπογδηΐ,, 564 οἱ 6 ΓΘ 88ι185 Ἰοαα διηαν, 

οὐ ὨΪΠ1] ἴῃ οσουϊίο ἀΐϊοογθ οοηϑιϊ ὰθγᾶηηθβ, Αἴ 111 οαγίοβο αυοα γο]υθγαηΐ βογαίαι!, 

Ρτουΐ 510] ἱπηρογαϊαπι ἔμπαγαΐῖ, 1111] οπληΐποὸ ᾿ηνθηΐγα ροϊπογαπι. ἘΓ 4 ἰοτηο ἰδηΐαπι 

ΡΟΙ]ΔΟΙΙ., ΟΡ ἃ αυᾶθ πῃ ἴρβο ἃρῃούθγαηί., βυδάθθδηϊ ἀρδγίθααρ βρη βοαθαπὶ, ορον- 
ἰαῖδθθ παπο οὐϑίοα!τὶ ἃ 518 Δαοίου θα8, Χαμ Πα ἴῃ τηᾶηὰ5 ἰρβογαπιὶ ᾿ποίάογοι. (πτα- 
406 ἃ ΠοΟΪ5 πιοχ διά ἰββθηΐ, Δ} ᾿ρ5818 ροίϊ8 οαγᾶπάπηι [1856 αἱ δὰ ποβ ἰτὰ ἀθγθη- 
ἴυν Ἰαχία ἀθθίταμα ἴῃ Ηἷ8 ΓθθαΒ ὑμίγθγβα!θπὶ ογαϊποπὶ οἱ οοηβαθί αἀϊηθπι; τὸ αἱ ρᾶν 
Θγὰϊ βἰαἰπι ἰῃ [6] θοῖα, Δ ϊθγαμΐ, ΓΘ] 0115. ἀρ πῸ5 46 θοῦαπι Ὠσμαθγο Πα] θὺ5, 4αϊ- 

οοὰ, 8. 82. ἢν 



σα. ἔ, 83. ὃ, 

11}. ΘΕΟΒΟΙΙ ΜΕΤΟΟΘΕΙΤΑΒ 

»Ὃ᾿ἢ Ν “ ΄ Ὄ 'Ὦ »"ὝὉὌ 

ρχβ΄. :Ὡς γοῦν ἐπὶ τοιούτοις λόγοις τουτωγὶ ἐναπσολειφϑέγίων, ἐχεῖγοι 
Ἁ ’ , 

ἀσέλϑοιεν,. καὶ πρὸς τοὺς πεσομφότας σαντὰ μετακομίσαιεν., οὗτοι τε 
» ε 4 Ψ 2 ΄ . 3 ΄ Ν ς , 

γνοῖεν, ὡς ἄλλοις εἶεν ἐγκύρσαντες., ἐτέερα ἀνιχνγεύοντες, χαὶ ὡς βουλεύ- 
-“-“ , τ “ 

σεων πρὸς ταῦτα χρεία τοῖςδε καὶ σχέψεων, καὶ μάλιστα οἷς ἔσχον ἀκοῦ- 
"»᾿ὦ᾿ ᾿΄᾿ο“Ξ“ »- ὔ »ὋΆ 

σαι πρὸς τοῖς λοιποῖς, ἡμᾶς εἰρηκέναι τὰ τῶν ἀντιῤῥήσεων ἔξω που παρα- 
,ὔ »“Ὁ ᾽ "“ 

πέμψαι, καὶ εἰσέτι Ἰοῦτο δράσαι εἰ δυνατὸν, ἅτε Τῶν μὴ κρύβδην ἀλλὰ παῤ- 
᾿ ς ».ἅ, ᾿ω 

ῥησίᾳ λεγομένων τυγχάνοντα, ὑπερτίθενται τὰ τῆς ὑπερορίας τοῖς ἐπὶ τού- 
7 ο“ ᾿" σῳω Ν ᾿ς ͵ ἢ 

τῷ προσμεμενηκόσιν ἡμῖν ἀποστῆναι τὸ τέως ἐγκελευσάμενοι' ὅπερ ὡς εἴ δο- 
,»“, "» Χ 

μεν; ἐπῆλϑε λο[ίσασϑαι πρὸς διαλοῖικοὺς ἀγώνας ἴσως αὐτοὺς ἀναΐκασθ ἐν- 
ω Ἵ ΄ " 

τας ὁρμῆσαι, συσκευὰς ἀρτίως εἴπέρ ποτε συσκευασομένους, ὅπως ἄν τι φα- 
-“ ΩΣ » . ὦ » 

νεῖεν πρὸς δόκησιν κατορϑώσοντες" καὶ ἦν ἡμῖν τὸ ὅπως δήποτε τοῦτο [εγέ- 

σθαι περὶ πλείστου θυμῆρες, εἰς τὰς συνειδήσεις τῶν ἀπροσπαθῶς ἀκροασο- 
"ἡ ΄ -“ -“ »“Ἢ 

μένων, κρειττόγως εἴπερ τὸ πρότερον νῦν τοιοῦτον τινῶν ϑεόθεν σεμφϑησομέ- 
’ 

νων ἐναποτεινομένοις, καὶ κέρδος τί ποροσχτήσασϑαι ταύταις ἐπιπλέον ἂν πε- 
, 9 νἶ φι͵ τς 5 ΄ αἱ Ἁ »" "“ 

ποιθόσιν, εἴ ἴε καὶ μᾶλλον ἐξ ἀνάγκης πρὸς τοὺς προφανεῖς τῶν σφετέρων 
4 ΄ ε Ε , θεῖ 3 ΄ 9 ἃ ι 'Ψ “ 

ἐλέγχων οἱ ἀπεναντίας συνελαῦειεν ἀπολογήσασθαι σαρ ὃ καὶ μεν οὕτω 
7 ᾿ “ «ἃ "-“᾿ 

χληϑήσεσϑαι προσδεχόμενοι" καὶ τελευταῖον τὴν ἣν ὑπῆρχον «ροτεταχότες 

ἀπαγωωγὴν ὑποστήσεσθαι" χἀκεῖνοι τὰ σφῶν ἐφ᾽ ἱκανὸν χροτήσαντες βουλευ- 
,ὔ Ν Ἁ, ’ὔ 4 Ἁ , ᾿ Ὁ“ ᾿ [ὰ ἃ ᾿ 

τήρια, καὶ πρὸς συνελεύσεις ὅλως τε καὶ λόϊους ἐλθεῖν ἀπειπάμενοι, ὃ καὶ 
-“ »“Ἢ Ὕ ᾿ ΩΣ ο“ 

ἡμῖν ἐκ τῶν μεταξὺ διαμηνυομένων συνορώμενον ἦν, βασάνους ἐπὶ τοῖς ἀμ- 
-“ 5 Γ 7 θεῖ δ ,ὔ 5 δ Ἅ, δέ ς» ἣ 

φοῖν ἐγράφως προαχθεῖσι διατόρως ἐχκαλουμέγοις, καὶ μηδέν τι ῥῆμα πρὸς 

τοῦϑ᾽ ἧκον λαμβάνουσιν ἀποχρίσεως" εἶτα καὶ μηδ᾽ ἀμυδρῶς ὑπερηγορίας 

Ῥὰβ τυδηδαίυτα [υἱ1, αἱ οατ οἷβ. βἰσηϊβοαῖϊαπι ἔογοι πᾶνὶπὶ 6556 ρᾶγαϊαπι, 'ἴπ θᾶ πὶ ἰη- 

σου πλαῦ., εἰ δα ἀρϑιϊμαΐασα Θχ}}} Ἰοουμη ἀθροῦ ΔΓ λα Ρ. 
199. Ηΐβ5 ἐγῦσὸ ᾶο ἄθ οᾶυβὰ ἃριιἃ πὸβ γϑὶ !οἱϊβ, 11 ἀἰβοθάθραηϊ,, αἱ οπηηΐα τρϊὶ- 

1ΘηΠθὰ5 τϑηπποίαγοηϊ., δίαιθ αἱ δι ογοβ ἰδοθγθηϊ 856 ἴῃ ἅ]1ὰ ἱπουγγῖϑδθ6 ἀυτη ἃ]18 

ἀυδογογθηΐ,, οἱ οοῃβα δἰ οη 8. Ορα8. 6888 86. ΟΟΠΒΙ ἀΘγα Οπίθ5., ργδθβου πη ΟΡ θὰ 

4086 ἱπβαρον δυάίογδηΐ : ἀϊοίαπι ἃ ΠΟ 5 [π|886., ΓΕΒρΟΠβίοπθϑ 1148 θχῖγα 8] ΟΌ] τη]5- 
885, ἰάααθ οἱ δάμπυο δοίαγοβ., 8ὶ βϑυὶ ροίθυϊε ; φυδπἀοαυίΐάθηη ποη οἷαπὶ 564 οοηῇς 

ἀοπίον Ἰοααθηϊαμη Ορὰβ δγδηΐ. ἘΤΡῸ Πἰ5 αὶ ΟὉ 1ὰ πϑροίϊυτη ἃρυα ΠΟΒ ΓΘΠΊΔΠΒΟΡΔΗΪ » 

Ἰπηρογδηΐ αἱ ἰηϊονῖπι ἀρβοράδηϊ ; ααο πῸ8 οὐπὶ γἱ Ιββθπιαβ, υϑηϊὶ ἴῃ τηθηΐθηι, ἴῸγ- 

856. 1105 οοδοῖοβ δα ἀϊδΙ ΟρΡΌΓ απ οογαπαΐπα ἄθηθμο νθηΐϊαγοβ. 564 δηϊαὶ 1}}1 ᾿πίθγ! πὶ 

τηδο πα ΠΟ Π65 ἀαδτη Οαπὶ Πηᾶχὶ 16 δίρααηΐ, αἱ γθοίαμπι 8] αυἱὰ ἀρογα νἹἀθγθηῖαγ: δγαῖ- 

406 14 πορίβ αἱ Δ] συδηᾶο ἔοτοὶ, βαπηπιθ οχορίαϊαπι, αἱ ἃ ΘΟΠβοϊ θη πὶ ΠΟῚ ΡΓ86- 

ταάϊοαι! ΔἸ ΟΥἹ ταϑ] 18 φαδπὶ δηΐθᾶ ραγαΐδπη δᾶ υθηϊγθηΐ, ἀϊνῖπα ργον  ἀθηα Οσοδβῖο- 

ΘΠ ἸσοΥυπα 6 ἴογα πηα] το πλᾶϊὰ8. ΟΟΠ ΠΟ ΔΠ.8 ; ΡΓΔΘΒΘΡ τὰ δ᾽ ἀγρϑηΐθ Ὠθοθϑβὶίαΐθ 

ἀεἰδηβίοπθημ οοηΐγα ουϊἀθηΐθθ ᾿ρβοόυύατα οοηΐαϊ αἴ] 65 βυβορθγθηῖ. [[η46 οἱ ΠΟΒ 510 νῸ- 
ΟῚ ΘΧρθοϊαπι8, οἱ ἀθηΐααθ δχίγθπιᾶμη Ταᾶπι 111 ργδοραγανθγαπὶ ἀθρουτδι] ΟΠ) 

ΒΌΡΙΡΟ: ααὶ ἀϊὰ σΟηβα Αἰ ΟΠ  θι18 518. ρΘΓΔΟ 5, ποραγαπὶ ΡΓΟΓΒὰ5 84 ΘΟΠΘΓΘΒΒΙΟΠΒΒ οἷ 
γοῦρα αἰ ̓ θυῖαβ. 6856 γοπίθπάαπι; αυᾶπι Γοπὶ ΠῸ5 4αοαα6 6Χ ἱπά οὐ 8 Ἰμ θυ] ἢ ΔοοΘρ 5 
ΘΟΡΠΟΥ μη 15., αυΐ φαδοϑιϊοηΐθα5. 46 αἰγᾶαθθ ΓΒ βουϊρίο ΟὈ]αιἰ8, ἀἰβογίθ θχροβιίυ!δηΐθϑ » 

πθ γϑγθαπὶ αυϊάθπι τοὶ ἰάοπθαπι γοϑροηβὶ ἰοοο δοοθρίπιαβ, Ποϊπάθ π ἰθυθβ αυϊάθηὶ 



μετ νῳνκιιοασεσσνοι 

ἘΙΒΤΟΚΙΛῈ ΒΟΘΜΑΤΙΟΛΕ Ι1ΒΕᾺ 1. 110 
ΔΕΣΞ ΤΗΣ Ἢ ᾿ - αν : » “᾿ς ἢ , 
ἐξὶ τοῖς οἰκείοις, εἰ καὶ ἀντιθέσεις ἐπὶ τοῖς κατ αὐτῶν ἡμετέροις συνθέσθαι 

τ “ -“ »" ᾿ 9 -“᾿ Ά 

δεῖν ἡγησάμενοι, τῷ ἐναργεῖς οὕτω τοὺς ἐλέγχους ϑεᾶσϑαι" κἀντεῦϑεν τὸ 
4 

᾿ πλείω ἐρεῖν ὡς πρὸς πλείους τῶν βλασφημιῶν ἀπαχϑησομένους δεδίττεσϑαι 
ὲ ν “- 9 Ὁ ΕΥ . , 

δίκας τέλος ἁπάσας συνεδρίων καὶ πᾶσαν ἀπολογητικὴν ἔχϑεσιν, ἢ καὶ διά- 
“᾿ ο“ -“ Ν ᾿ ΄ὔ 9 Ἷ , 

Δεξιν, περιϊστῶσιν ἡμᾶς εἰς τὸ ἀπελάσθαι, καὶ ἀφανείᾳ βαϑυτέρᾳ τάχισϊα 
- »“ω“ Υ Ν᾿ Ν . ’ 

“σαραπέμψασθαι" ἧκον οὖν οἱ τοῦτο διενεργήσοντες" καὶ νυκτὸς ἐπιγενομένης 
, φΦ “ρὲ Ἁ , “ 3 Ἂ Ν Ε] ΄ 7ὔ 9 

προτρέπουσιν ἡμιν τὴν ἀπέλευσιν, ἐπὶ τὸν αἰ Τιαλὸν τε καταβιβάσαντες, εἴ- 

σω τῆς ἀκάτου γενέσθαι παρασχευάξζουσι, καὶ διαπλωϊσαμένγους ὑπερορίους 
ε ἢ : “-“ Ἁ ἥ, ΕῚ ,ὔ ᾿, «εὐ 

ποιοῦνται, «πρὸς τὸ ἐν ᾧ διάγομεν ἄρτι φρούριον ἀγαγόντες, καὶ βιαιοτέ- 
“ -» 7 ϑ 

ραις εἰρκταῖς ἐγχκαϑείρξαντες μὴ ἀρκοῦν ὡς ἔοικε κατανοήσαντες εἶναι τὸ 
»᾿ ᾿ Ἀ ι΄. ὃ Ψ Ψ , ΄ .Ἶ ἷ 
ἔρυμα πρὸς φρουρὰν, ἐπὶ ὄρους, ἅ τε κείμενον μετεώρου, καὶ δυσαντίβλε- 

ἃ , , . Γὸ ᾿ 7ὔ ο , 

πτον ὃν εἰσάωαν κύκλωσε καὶ ἀπόκρημνον᾽ χαὶ μή τοι γε Ἰῶν μακρὰν ἐσὶ 
ἂν , ᾿ ἢ ᾿ 

τῆς λεωφόρου “αριόντων βάσιμον οὐδενί ἀλλ᾽ εἰ γε καὶ βουληϑείῃ εὶς, 
. 2. κ΄ δ) ᾽ δος ᾿ »ν “ ὅῳ ᾿ , 

οὔμενουν αὐτῷ ῥᾳδίως εἰσιτητόν' τὸν οἰκεῖον ἔχον κλειδοῦχον καὶ φύλα- 
! ΄ " ᾿ ᾿ κα μετά τιγων ὅδον εἰς συντήρησιν ἔσω καὶ φυλακὴν τὩροσκαϑήμενον, καὶ 

-“ “᾿ς ν. ε . »Ἢ Π -» 

τὸ τᾶν σκοπούμενον ἰσχυρῶς" μὴ ἱκανὰ νομίσαντες ταῦτα, καὶ παρὰ τοῦτο 
ξ ᾿ , » »Ἥ» ᾿ , 

δεινοτέρους ἔτι, καὶ ἐπιστημογικωτέρους ἐκ τῶν ἐν ἀρχείοις διαφόρων ταγ- 
Ξ- ΄ , -“ ͵ 

μάτων, οἷς τὸ ἐναλλάττον ἄγω που παρεστήσαμεν ἐπόπτας ἡμῖν ἐγκαταστησά- 
ἫΝ δ. Ν ς ,ὔ Ν ΑἾ 2 ΄ 3 2 Ἁ 

μένοι" ὧν ἐνίων τὸ ὑπερβαλλόντως πιχρὸν καὶ ἀπάνθρωπον πρὸς ἐπσισλοκὰς 
Ψ »ο“΄ »ο΄᾽ ᾿ 4 “ 

ἂν μακροτέρων λόγων ἐπήρκεσεν, εἶ σχοπὸς ἦν ἡμῖν τὰ τῶν χαχώσεων ἐπίπαν 
᾿ ἃ: » ᾿ ω ΄ εἴδη διαλαβεῖν" τὰς δέ [ε μετὰ τὸ οὕτω θεῖναι τὰ καϑ' ἡμᾶς, πολυτρόπους 

᾿ “ "“ω "»" εἶ 

ἐπιχειρήσεις, καὶ σκαιωρίας ἐν αὐτῇ τῇ βασιλευούσῃ τῶν πόλεων, καὶ προσ- 
᾿ ; 3 

ἔτι δυναστείας “«ῳολυσχιδεῖς πρὸς τὸ σύμφωνον ἀπαρτίσαι αᾶσι χρηματίσαι 
ὔ, Χ 3  Ἑ Ἂς ἮΝ φ 2 ΄ ᾿ , 5» -“ 2 κα 

μανίαν τὴν καϑ' ἡμῶν ἴσασιν οἷς εἰλικρινέσιν ἐνατενίζειν ὀφαϑλμοῖς ἐκεῖσε 

ῬΓῸ ΤῸ 88 ἀθίβηβίομθβθ, πράῦυθ δά οδίθοία ποβίγα οοῃιγδαϊοι Ομ θ5 [δοίη α5 Ἰυἀϊοαηϊ, 
ΡΙΟΡίΘΓθα αυοα ἴἂπὶ δνϊἄθηϊ 8 ἔπϊββθηΐ ΘΟ . ΠΟΠ65 : ἀοίηΔθ φαΐ Ρ] γα αἸοθηάο, δά 
ΡΙαν 65. 56 θυ Γ ΠΘη 05. Ὀ] ΒΡ ΠΪὰ8. {ἰπηθρδηΐ., ροθηάβαιθ ἀθηλαπὶ ΟὐΠποίΟΓΌΙΩ 5ΥΠ6- 
ἀγίογαμι ἸυΘΓΘ : ΟΠΊη6ΠῚ ΔρΟΪορίαθ ταϊϊοπθια αἱ αἰβοθρίαϊ πον 6 ὁοηίογαηϊ, αἰ ΠῸΒ 

ΘΣΡΘΙ απ, δὲ ργοίααϊουῦὶ ΟὈ]Ἰνοηἱ ἀπάτα οϑ]θρρίπια ἰγαάαηὶ. Ὑϑηθγαηΐ ἰίδπ6 τοὶ οχ- 
ΒΘΟυΪΟΓΟΒ., οἱ ποοίθ ἱηρτυαθηΐθ πουϊδηί αν ἧι. δα ἀϊἰβοθβθατη, οἱ δᾶ Ππ|ὰ5 ἀδαποῖοβ ἰη- 

ἴγα Ὡδυ] ΟΠ ΟΟ]]ΟΟΔ 4058 ουγδηΐ,, δὲ τηδυὶ τἶπηο ἐπποῦθ οχαΐθθ ἰγαδαοαπί δα οδβίθ]] 1} 

4υοα δηΐθα ἱποο] υἱπλὰβ ; οἵ ν᾽} ἀγα ᾿γϑοϑίἀϊο ἱποϊαἀαηΐ, ποη 5αι8 ογθάθηϊθα, αἱ υἱ- 

ἀδίαν, Ἰοσαπι ἰρβαμπι ἰἀοπθαμῃ 84 οαβιοαϊαπη, ἴῃ τηοηΐθ δχοθὶβο βἰίαση,, πα}}} οἰροαπὶ 

ἀβρθοίαί ραϊθηϊθ, δἵ ργδογαρίο; ΠᾺ]}}} 116} [δοίθητ ἴπ ρα] θα νἱὰ σγδά!Ὀ}16., δἰϊαιηβὶ 

ΔΠΧαἷβ γ6]]εῖ, ποθ 841}116. Ελ βύσπη ἀπυβαυίδαμπα οἱανίσογατα Πα θδραΐ οἱ ουβίοάθιῃ 
ὁαπὶ ΠΟΠΉ1}}15. 4115, ΟὈΒΟΡυ δι! Ο}18 ᾿Ἰπΐθγηδο σγαιία οἱ ουβίοαϊαθ δά δι ἀθπίθηι, οἱ οαποῖα 

ΤῊΔΡΏΟΡΘΡΘ ἰῃἰϊποηΐθη). ΝἧΟ 5815 Πᾶθο 8886. δχ]βι δῆ 68, ΔΟΓΟΓ65. δά ας οἱ σα! ΟΓΟ8 
ΘΧ ῥρδἰαἰἴἢ15. γ 8115 ΟΡ ΡαΒ, ΦαΟΓ ΠῚ Δ] ΘΓ Πᾶ5. νἼο65 ΓΘΙΓΟ Τ]ΘΙΠΟΓ ΥΩ 5, ΟὈΒΟΡνᾶ- 
ἴΟΓῸ5. Οου]αΐοβ ΠΟΡῚ8 οοηβιϊποραπΐ : δἴααθ πούατα δου θ᾽ ϊα8. δὲ Ἱππαπηδηϊίαβ, δά ]οη- 
δ'ογθηι ογαϊϊοηΐβ οοηἰοχίαπι Βα βοθγοὶ., 8 ΠΟΡῚ5 ργοροβίϊπη θϑβδθὲ οπιηΐα ροθηδΡ ΠῚ 
ϑέπογα ΘΟΙΏΡΙΘΟΙ] ; οἱ 115 ροϑὲ θα! απιὶ ποβίγα πη ὙΡΪἃ5. ΒίΓΟρμἃ5. οἱ ἱπηργο [65 ἴῃ 
ὉΓΡ6 τϑρία : ἰπϑαρθγααδ ργαθροίθης[8 τη }] 1 ρ]1668, αὐ οπαπίππι οοποογάϊιον [αΓΟγΘ πὶ 

οοὔ, ζ. 98. Ὁ. 

6οά. !. 84. ἃ. 
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1710 ΘΕΈΟΒΟΙΙ ΜΕΤΟΘΗΙΤΑΕ 

καϑειστήκει τὰ δρώμενα᾽ τί γὰρ ἂν ἡμῖν ἐνταυϑοῖ καὶ φανείη καταληπτὸν, 
οὐδεγὸς ἀτεχνῶς ἄλλου ὅτι μὴ μόνον ἀεροπόρων ζώων ϑεωρίας ἐπσαπολαύ- 

ουσιν. 

ρχγ΄. Ὡς οὖν ἄνωθεν καὶ ἐκ προοιμίων τάξει τινὶ παραχωροῦντες κατὰ 

μικρὸν ἐδηλώσαμεν, Ἰὸ μεγάλων καὶ ἀφορήτων δεινῶν ἐμποιηικὸν ῥῆμα Τῶν 

ἐχκλησιών, ἀνθρωπίνων περιπετείαις σραγμάτων ἐξ ἐπηρείας τοῦ χοινοῦ πο- 

λεμίου, τοῖς ἀπὸ Χριστοῦ κεχλημένοις γνόντες ἀχριβῶς ἐπεισφρῆσαν᾽ εἶτα 

τοῖς ἐξ ἐχείνου διὰ μέσου τῶν βασιλέων ἀγακλέεσι, καὶ πρᾶξιν ἅμα καὶ 
διάνοιαν μεγαλόφροσιν, ὡς κακῶς ἐνσχῆψαν, οὕτω περιαιρεϑῆναι κριγόμεγον, 

καὶ ὡς ὁ καιρὸς ἐδίδου σπουδαζόμενον, διαϊγώσεως διαθέσει βελτίονος, ταῖς 

Ὁ ἡμετέραις ἡμέραις εἰς ἐνέργειαν ἀπωθήσεως προαχθῆναι ἰδόντες, σπροση- 

χάμεθά τε οὕτω προβὰν, καὶ τὴν ἀντὶ αὐτοῦ ἀναφανεῖσαν εἰρήνην ἰθυτενῶς 

ἠσπασάμεθα, καὶ τῷ μᾶλλον ὑποτιϑεμένην ταῖς σοφαῖς ὑποϑημοσύναις τῶν 

θεοβραβεύτων διδασχάλων ἐξαχριβώσασθαι, ὅσα καὶ θεοφιλῆ καὶ οὐράγιον 

ἐνηγκαλισάμεθα, ὑπὲρ ἧς καὶ διατρεσβεύσασϑαι καϑωράθημεν, τῶν «τὠποτε 

βαρυτάταις ἐπὶ τούτῳ ταλαιπωρίαις, καὶ θανατηφόροις κινδύνοις πολλαχοῦ 

χαὶ πολυειδέσι προσομιλήσαντες, ὡς αὐτὸς ὁ τὰ πάντα εἰδὼς ἐξεπίσταται, 

οἷς καὶ τοσοῦτον ἡμῖν ἐπῆλθε τὸ αἰσχύνεσθαί τε καὶ μεταμέλεσθαι, παρόσον 

καὶ ἐναβρύνεσθαι λαμπρῶς ὑπῆρξε καὶ ἐπιγάννυσθαι τηνικαῦτα μὲν ἀμυδρό- 

τερον, γυνΐ δὲ καϑαρώτερον ἀσυγχρίτως καὶ τελεώτερον, καὶ ταῦτα σφοδρῶς 

ἀποδυσπετοῦσιν ἐξυπηρέϊησαι τῇ διακονίᾳ ταύτῃ λόϊοις οἰκείοις" οὔμενουν πα- 

ρὰ τὴν ὑπόθεσιν, μόλις τε πειϑομένοις, καὶ τῷ πείρᾳ τοῖς δυσχερέσιν ἐϊκύρ- 

σαι μᾶλλον ἐπευδοκοῦσιν, καὶ Ἴό τε καὶ γῦν, ἡνίκα τούτων ἐς τοσοῦτον προε- 

ΟΡ ΠΟΒ δοιθγθηΐ. ϑοιαηὶ 11, ΧΙ θ8. ΡΓΟΡΡΙ8. ΟΟᾺ]18 ροϑίαᾳ 1110 βρθοίασα οοηι οι. 

Οὐἱὰ δηΐπὶ ΠΟΡΪ5. ἴῃ 5. ]ΟΟἷβ γΓθβοῖγα ΠΙουθυῖς, ἢ111ὰ ργοίδοϊο 4118 γΓ ἔγαθη 5 αὐᾶπὶ 

γο] αἰ πὶ Δηϊτ δ η πὶ ἀβρθοία ὃ 
128. 5᾽0οὰϊ ΘΓβῸ βαρ δὲ ἃ θχογᾶάϊο ογάϊπθ χψαοάδπιη ργοσθάθηϊθθ ρδυ]αι πὶ 

ἀθυμοηβί ΓΑ  Πλ115., ΠηΔΡΉΟΓμΩ οἱ ἱπί ] ΘΓ 1] πὰ πη] ΟΡ οαιδα δαὶ ΒΟ βπηα ΘΟ] 6818- 

ΓΌΠῚ, πα 6Χ ΒυμπηδηδΡ πὶ ΤΟΓΠῚ ΟΔ51 05, ΘΟΙΙΠΊηἶ5 ἔγα 6 Ποϑιϊβ, βϑηιθι5 ἃ ΟΒγ1- 

Β.1 ποιηΐηθ αἸοι18., 9 ΠΑΓῚ ΒΌΠΙ5 ΟὈΓΟρ51586. Ὠοίπαθ ἰηϊογθοιβ ρυ ποῖ ρίθα5. ο]ΟΥ ᾿βἰ8, 
ΟΡΘΓΘ δὲ τηθηΐθ βγη] Θχοθ]βὶβ., οδϑῖι θθυν ῦθ6. ἱπίΓΟΡ ΓΘΒΒΙΠ., δαΐοΓ μἀπΊ 6588. ἴα - 

αἸσΔΏ ΡΒ ; δὲ ργουὶϊ ἰθπιραβ βίποραὶ βία ἀθηθθιβ πιθ]ίογα ἰηβιαἴο γθοῖθ ἀἰΒρΟ ΘΙ. 

ΝΟοΒιΓΙ5. γεγο αἴθ θι5. ἴδοιο ἰρ80 ἀδραϊβιιη νἱάθηΐθβ, δαἀπηἰβίπηι8. σθῖη ἰἴὰ οΟΠίδΟἰΆΠῚ, 
οἵ βιςοθαάθηϊθηι ΒΟ Ιβγη8}} ρδΟΘηῚ Γθοῖθ δΔἀδηηανϊπηι5:; ΡγΔαβογ πὶ ἃ βαρ ΘΓ 0.5. αἷ- 
ΨΟΓΌΠΙ Ρᾶίγα ΠῚ ΟΥΔΟ.]18 ΔοοαραΐΘ ῬΓΟροΟβιίαπι, οἱ οθιὶ Πρὸ σγδίδμῃ οθ] βίη αθ 8 6Π1- 

ΡΙοχὶ Βαμα: ΡΓῸ 48 οἱ Ἰθϑαι!οη68. Οὔ νίηι8, οἵ ραν ββίτηδθ ΘΓ Π88., οἱ ποτ θ] τ 

ἔδρα ρϑυίου]α 886 06 οἱ νᾶγία ᾿ἱποαν ] Π}18, βίους 1116 δοῖῖ ψαὶ οπιηΐα νἱάοῖ, Ἐχ χαὶθυβ 

ΠΟΡΪ8 ἰδηίατη ἱρπουηϊηἶδθ ρα οἱ σοπῃραηρῚ οομ Πρ, φαδηΐαηι 58 005. Θχίο]} τηλρη 06 
οἱ Ἰδθίαῦι 1Ἰοαϊβθθὶ : ἴὰπηὸ φαϊάθηι Ἰθυῖαθ., παπο ΔαΓο ΠῚ ΡΥΪα5. Ἰποοπιραγ  Ὀ Π 6 ν οἱ ροι- 

ἔθοί᾽υ5. Ελ χαὶ Δοϑογγίπι ΠΟ ΒοΡΙΡΘηαἹ οἰβοίαπι βαβοθρίπιιβ., ποὴ ἰάπηθη οχίγα ἃΓπ 
δαπιθηϊ ΠῚ ἈΡΟΡΘ. ΠΟΡΪ8. 5.1 ΒΙΠΏΠ58., Οἵ ΠΉῸ]1Ὸ τηλρὶβ ἴῃ ΔΘΡΓΌΙΠῚΠΑ5 ἱΠΟΌΓΙΟΡῈ. Δοααῖθ- 

Υἰπηιβ οἵ ἴχπο δὲ ἴῃ ργαθβοη [Ρ ΠῚ, ΟἸΠῚ ἰδηΟρΟγῈ μᾶθο 56. πιᾶ]ὰ ἰη!οπάθγαηϊ. 86- 
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Ι 

ἩΙΘΤΟΆΙΑΕ ῬΟΘΜΑΤΙΟΔῈ ΓΠΙΒΕᾺ 1. {11 

ὕ ᾿ -“᾿ " ΄ὔ ἐρις 

χήλυθεν ἡ ἐπίτασις" ἔστι Γὰρ ὡς τὸ πᾶν φαίην, καὶ κατάκρως διαπορεῖσθαι 

ὅϑεν ἡμῖν ἡ πρὸς τοῦτο ἄῤῥητος ἡ δογή᾽ ἀλήθειαν οἶδα λέϊειν, οὐ ψεύδεσθαι" 

οὕτως ἡμεῖς συνειδότες ἅπερ ἐπὶ Τὴ Ἰοιαύτῃ πραϊματείᾳ διεγηρίηκότες ἐσμὲν, 

τίσιν ἐρηρεισμένοι, καὶ μεθ᾽ οἵου σχοποῦ, καὶ οἵας εὐθύτητος, ἅτε οἱ τῆς 

σφῶν κακίας ὕλην αὐτὴν ποιησάμενοι, καὶ ὁποῖα διέϑεντο συμμορφαζόμενοι 

τοῖς καιροῖς καὶ συμποικιλλόμενοι, καὶ πέρας ὅπως εἰς ἀπηνεδευμένην δια- 

μάχην δογμάτων τῶν πατρικῶν ἀπηγέχϑησαν" ἐξ ὧν ἅπασιν ἐναργὲς συγχε- 

φαλαιωσαμένγοις τὰ καϑ' ἡμῶν, ὡς τὰ πρῶτα τῶν δεινῶν ἐκείνων σκαιουργῆ- 

μάτων ὑπέστημεν, παρὰ μόγην εἰρήνην τὴν ἐχκλησιαστικήν' τὰ δέ τε προσεχῆ 

καὶ τὰ δεύτερα, εἰ καὶ αὖ αἰτίαις ταῖς ἐξ αὐτῆς, πλὴν παρὰ ῥημάτων ἀλ- 

λοτρίων νεογράφους ἀπαγωγὰς, αἷς πρὸ τῶν δικαστηρίων οἱ ἀπεναντίας ἐσὶ 

συστάσει δῆϑεν τῶν σφετέρων ἀνοσιουργιῶν κατὰ μιχρὸν ππαρασυρέντες ἐνήλ- 

λαντο χαὶ τάλιν αἷς μετ αὐτὰ ταῖς καϑ᾿ ἡμῶν τομογραφίαις ἐχρήσαντο 

πρὸς οὐδέτερα τούτων δεσσοτιχῶς" μηδεμίαν ἀπολογίαν δοῦναι θελήσαντες" 
καὶ ταῦτα πεπαῤῥησιασμέναις ἐγκχληθέντες φωναῖς. 

ρκδ΄, Εἰ δὲ καὶ τοσαύταις ἡμῖν ἐπὶ ἀμφοτέροις συσχεθεῖσιν ἐπιφοραῖς, 
οὕτως ἐξεγένετο διακεῖσθαι, ὅσον δὴ τὸ πρὸς ἑαυτούς, ἀλλ᾽ οὐχὶ καὶ τοῖς 

ἐχτὸς τρόπον δῆτα τὸν ὅμοιον' μενοῦν γε χαὶ μάλιστα βαρυαλγεῖν αὐτοῖς 
ἔνεστι καὶ ἀδημονεῖν, ἀφορώσιν ὅπη τὰ ἐνταυϑοῖ καὶ ἡμέτερα ταράχου καὶ 

ἀτοπίας προήγαγον, καὶ οἷον κλύδωνα ταῖς μεγίσταις ἀνήγειραν τῶν ἐκκλη- 

σιῶν, ὁποῖον οὐ πώποϊε, 16 Ἴε ζηϊούμενον ἀεὶ συνουλωθῆναι Ἰραῦμα Τὸ ἐκ Τοῦ 

σχίσματος τοῖς μεῖάλοις ἐνθαδὶ καὶ ὑπερέχουσι τῶν ἀνδρῶν, οἷς τὸ μέλλειν 

Ῥογοϑί, αἱ οὐηηΐα ἀἸοᾶπη, γ6] ρθε πιο ἀἰβαιϊ θη αη, απάθ ΠΟ 8 ἰαπία ἴῃ Πδο τ γοἱα- 
Ρίαβ ὃ γουϊταΐθπι βοίθθδη) τὴ6 ἀἴοθυθ, Ποη πιθηἀδοίατη. 510. 05 ΠΟΡ βηγθῖ ςοηβοῖ χυϊὰ 
πῃ ποὺ ποροῖϊο ϑρϑυϊ πη, αὺο ἔμ]οϊηηϊη8, οἱ 400 Β00ρο, οἱ «υδηία τγϑοιυἀῖηθ ; οἱ 
ᾳυδ6 ἴῃ 111} βυ88 Πϑαυϊίδθ πγαϊθυίδηη [δοθυϊηΐ, οἱ αυδ]α ΟρΟΓΆΪ βἰπὶ., ἰθηιρουθυβ 56 
ΟΠ ον μδηϊ68 οἱ βίπηα] νᾶνϊδηΐθϑ, οἱ ἀβθηίαιιθ δὰ ἱπιραάθηίοπι ραίθγπογαμα ἀοριηδίαπη 
ὉΡΡυρηδιοπθηη ργοργοβϑϑὶ. [πᾶ οχρ]ογαίΐαιη ἢὲ οπηηῖθυβ, αἱ 5αΠΊγηᾶπὶ ἀἰοἰΟΥ πὶ 
ΠΟΒΙΓΟΓπλ ἔθου ΐ , ΠΟΒ γηδ]α 11 ᾿υΐογα. ρου Ὁ} 1588, ῬΓΟΡΙΘΡ 8018Π| ΘΟ] θϑἰαϑιϊοαη ρᾶ- 
οι ; ΒΌΒΒΕααθηια δυΐθπι οἱ βθοιηᾶδ, οἰβὶ βάθη οχ οαιβὶβ οὔΐα, ργαθοίραθ ἰδπιθη, 
ὉὉ ἰγτο] !βἸοβοῦαπι γοοθα]οταπι ὨΘοϊοΓο6 βου ρίογαπι Θχρυ]βίοπθπι : ἀπᾶ6 γοοΔΡυ]ὰ 
Δαν υβα ΓΙ] δηΐθ ἸηβιΓαἴὰ Ἰπαἀ]οῖα, ΟἿ βαάγατῃ ἰγΓΘ] ρ᾽ οβἰαϊαπη ἐα]οἰ πηθη., ρϑυ]αιίπιὶ ρον- 

ἴγδοῖ ἱπβθγαθγαηῖ; ᾿ἰβαθ ἴῃ ΟΟΠΊρΡΟΒ 15 σΟμ Γᾶ ΠῸ8 ἰΟΙΠΟΡΤ ΡΒ δὶ δαηῖ: ΠΌΟΓΆΠΩ 
ὨΘυϊΓ] 8 ΡΓῸ 58 ργαθροϊθηϊτα ἀθίθηβίοπθηῃ ἴδοαγα γοϊπθγαπί ; φαδτηααδηι ΠΡ γἰβ δά- 
τηοάστη γοοῖθυβ ΘΟμν οὶ ἐπδγαηΐ. 

91, Ουοά 51 ποῦ ]5 ἰδηΐαθ ρ8 5515 ΟὉ ὉϊΓΔΙΠα 6 ΓΘΠ ᾿ΠΟΌΓΘΙΟΠ65, 516. 6586 ΔΙΘΟΙ 5 
ΟΟΠπρΙὶ χαρά ἃ πο5 αἰϊποὶ ; πα ῥᾶγὶ ἰδίηθη σομ ΠΟ π6 βαηΐ ἰδιϊ 0 δοο]θβία 
Ἀ]ΠΘΠΪ : ἸΠΠΠ10 νθγΓῸ ἄδοθὶ 608 β αν ββίπηθ ἄΟ]6ΓῈ δὲ τηοθϑιΠοατὶ, νἱἀθηΐ 88 ἴῃ χυδηίυπὶ 
ταγθα ]οτΐἶβ ἀἴχαθ ἀθδυγ 8115 ΓΘ ἸΟηΘπὶ μᾶπο ΓΘΒαῸ6 Ποβίγαβ ρου Δαχουίηϊ; ααδηϊαπι- 
406 ἀυδθυβ πιᾶχ πη}5. ΘΟ] 68118. ̓ θπηρθϑί αίθπη ΟΠ ἀν ϑυὶηΐ, οὐ  ΠβηοαἹ πυτηχαδπῃ [αϊϊ : 
οἵ αυορα νυ]ηυβ, 14 δϑὲ βο ιἰϑηιὰ., οἂἱ ΓΘ ΘΔ] 1ΠῚ ΒΘΠΊΡΟΙ οϑὲ ααδθϑί πὶ ἃ πιᾶρηΐβ ρᾶ-- 
ἰγίαθ ποβίγαθ δἵ θη πηι 5 υἱγῖβ, αὶ δά ποὺ ΔἀΠΙθοπαϊ βαθγαηὶ., ππης ἰπβᾶπαὈ } 18 

χη 

οοά. ἔ, 8ὕ, ἃ. 



(οᾶ, {, 50. ΒΡ. 
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᾿ »"» ’ 2 ἰοε ε ᾿,, ο“ 

περὶ τῶν τοιούτων ἐχρῆν. εἰς τὸ παντέλως ὅπως ἀνίατον περιέστησαν, εἰ μή 
" ,ὔ “ » ς 

που τίς ἐκείνην ἐδέλει τοῦδε ϑερασείαν ἐρεῖν, ὅπερ ἀπείη, τὴν ὁτὲ τῶν 
»" δ Ἢ “μὴ , ἢ ᾽ὔ » 

καιρῶν, ἐπὶ κακῷ μείάλῳ προχώρησιγ' ἀλλ᾽ ἀνιωμένοις ἡμῖν ἐν τούτοις ἔξε- 
Ἧ 7ὔ ε ἰδό. Ν ) - [2 δέδ ἢ Ἃ ς -“ο 9.2 

δ. φάναι, ὡς εἰδότων καὶ ποιούντων, οἷς οὕτω δέδοχται Τὰ περὶ αὐτῶγ' ἐπὶ 
᾿ 3) τ -» - -“ 

ἐκείνοις δὲ ἄρα οἷς καινοφωνῆσαι Ἰοῖς θεσπίσμασι ῶν «παϊέρων ἀπηρυθρία- 
5 ,ὔ 3 Ν δ» ᾿ "“- 

σαν, οὐ μόνον οὐδὲν τοιοῦτον ἔνεστιν ἐξειπεῖν, ὡς ἐφησυχάσαι τινὶ τρόσῳ 
΄ 5 Χθ φ  Ὲ. ψ΄ α' Χ 2 , 2 , ᾽ ἢ 

σούτοις ἢ συνελῦθειν᾽ αλλ τι καὶ ἐνσταντες ἐνσταίημεν Χχραταιοτέρον. στέρ- 

, Ὁ“ [2 ο»“ »ο»“ ΩΥ »“Ί 

ἕαντές τε πᾶσαν καταδίκην ἡμῖν ἐπαχθεῖσαν, καὶ χαθ᾽ ἑκα σίην ἃς ἐπινοοῦσιν 
2 “ . , . » ὰ , , 

ἀσφαλειῶν καὶ καϑείρξεων καὶ λοιπών «πειρατηρίων καινότητας στέργοντες 

: ἢ » " Ἷ 

ὑποίσομεν ἔτι, χαὶ εἰ μυρίων καϑ' ἡμῶν ἑτέρων γεουργοὶ φανεῖεν τιμωριῶν 
. , δέ. “ , νι τῶ 2 ῃ ᾿ ᾿ς» 

χαὶ κακώσεων, εἰδότες ὅπη σφίσι τε καὶ ἡμῖν ἐχβεβήκει τὰ τῆς ὀρμῆς, καὶ 
ῇ 

Ὁ οἷ 

“«Ὡρὸς ὃ τι πέρας εἰδοπεποιημένως τὰ τοῦ δρόμου κατήντησε. Φαίη τις ἂν 

4) 5 θη ᾿ὰ Γ , ε 9 θ Ἃ (᾿, ἃ ἴς [ς ᾿ 3 ᾿Ὶ 

ἴσως ἐν συναισθήσει τούτων Γενόμενος, ὡς ἔστι θεος ἐκδικήσεων κύριος" ἐγω 
. , ᾿ ᾿ , » 

δὲ μικρὸν “«παρῳδήσας φθεγξαίμην, ὡς ἔσίι ϑεὸς φανερώσεων κύριος" Τοῦτο 

αἱ δ᾽ οἰὉ 3 4 τὰν δι᾽ ε ὃν: ) δὲ [Γὰ 3 ξ 4 2 7 5 

Γὰρ ἡμῖν, οὐκ ἐχεῖνο, δι’ ἐφετοῦ" οὐδὲ Ιὰρ ἀμύνης, οἷς ἐπεπόνθημεν ἔρως, 
᾿ Φ , ΄ ᾿ς ἢ - 

ἀλλ᾽ ὑπὲρ ὧν σέρομεν ἐχκαλύψεως" ἣν ὁ τῆςδε Ἰαμίας, εἴ γε μὴ τὸ σα- 

Ω ᾿ ι , - 
ρὸν, ἀλλ᾽ οὖν ἐν εκείνοις, οἷς γυμνήν «παγΐων «παραστῆναι, καὶ 7εραχηλι- 

-“ , , » ᾿ » 

σμένην Ἰὴν γνῶσιν ἀφώρισε, θείη πάγϊως διαφανῆ, ὁ «ὡρὸς τῇ ελαίδι, καὶ 
ὔ ἰμρ Ὁ Ἶ ’ ἢ, ᾿ »“ ““Ἔ 

τὸ ἀδίστακτον ἐπιφέρον πρῶτον ἡμῖν καὶ μόνον καὶ τελεύταιον ἁπλῶς εἷς 
’ὔ 

ἀναψυχήν. 

οἰοοθυϊηϊ : πἰϑὶ 4αἷ5 ἔογσῖο Πάπα Ὑ6}1: πιοάϊ!οἴπαπι ἀΐοσγα ( αυοά ΔΡ51: 1}, φῦδθ ὉΠ αὺ0 

ἰθαρονῦο Ποῖ, ΘΟΠΙΘΝ Ππ18}} σΟπβαμαηδ] ποι. 964 πποογθη!θὰ5 ΟὉ πᾶθο ΠΟΡῚ5 ἀἴσογα 

Ἰῖςοι:, φυοά ποι πϑϑοῖϊ ἐθοθυϊπια8., 480 11 υἱβὰ Β0ῃὶ Ὧδ ἰρ518, ΠΠ15. δαίθτα., 4085 ΠῸΒ 

Ρυάαυϊ! πονὰ νορᾶθυϊα ραϊγαιη ἀἰοι8 ΟρροηθγΘ., βῸη πιο ΡᾶΡ ΑΙΙχυϊᾷ Το ἀἴοθγθ., 

ἴα αἱ 5. ααθαπᾶο Δἀααϊοβοῦπλαβ ΘΟΠΒΘΠΓΙΓΘ, 864 τοβίβίθηϊθθ γϑϑιβίθηυβ νδ] 1 ]085., 

παδϊθηίοβ. απ! οὶ ἀαπηπαϊίοηοπι ΠΟΡΪ5 Ἰη ον; οἱ ἃ Πΐθ. φυοιμάϊα ϑχοορι αἰὰ8. οα- 

οἰοαϊαγατα., ἱποϊαϑίοησπι δὲ το] ααδγαπι ἰθηϊα! πα τα πον ϊαϊθβ Πα πίθου ῬΘΡΙΘΓΘΠΊΙΒ αὶ 

᾿ῃβρΟΓαῸΘ ΒΟΧΟΘἰἃ5 4115 φαδγυπ ἰ511 ἀν θγϑιιδ ΠῸΒ ΠΟΥΪ ογθδίογθϑ Δρραγαονγίηΐ, ροθ- 

πᾶ5 ἴαιο Αἰ ΠΙοϊΟη65 : βηδγὶ 501}10θὲ αχαὸ ΠΙΟΓαπα δὲ οβίθι" ουγβα8 ἀποαὶ,, οἵ 6415 

ψουϊϑι αι Πἰου βίδα} Ππ8. ἔαϊαναβ. 511. ΒΙοοὶ ἔογίαββθ 81141}8 ἴ8] πὶ ΓΘΡ ΠῚ 5θηδι ἰδοῖ 8.» 

6586 θυ νἱπάϊοϊαγαμα ἀοπηπαιη. ἔρο ὙΘΓῸ ρᾶγνὰ αἰθη8 Ρᾶγοάϊα ἀϊοᾶτα, 6586 αυοαὰθ 

Ῥδαπι τοσηϊδϑοίαιοόπατπι ἀομηϊπατα. Εὰ5. ΘηΪπ. ΠῸ5. ΠῸΠ 1185 Ορίδπλαβ: ΠΘᾺΘ νἱηά!οῖδθ 

ΟὉ δὰ 86 ῥᾶβϑὶ 50 τηὰ8. ἃΠΊΟΡ ΠΟΪ5. Θϑῖ, β64 τοὶ, ουἰὰ8. οδσβ ἰβπ ΓΒ ΟΡΓΟΪΠΊῸΓ ν᾽ 

τονδίιοθθηι : ἀπδτη οἰ αβάθιμ ΘΟΠβΘΡγαῖΟ., 81 ταϊπ5. ἴῃ ῬΓδΔΘβθηϊ , οορίθ ἰθΠΊΡΟΓΘ 

110, 4ὰὸ πυάδπι ραϊθηϊθ πη 6 οταθΐαιη ποι απὶ Ἔχ μίθεγ ἀθογθνϊ, ργοΌῦϑα8 Ρ]8Π0 

ἴῃ Ἰαπηῖπθ ροποὶ. Οὐοά αυϊάθηη πῸη ΒΡΘΙΆΒ116 ἰδηίαπι, 564 ᾿ἱπάαρίαπι εβὶ, οἱ ργὶπιᾶ- 

εἴασα πομὶβ δὶ ἵπῖλο ἀπίοαπι οἱ Ἔχιγθπιατα οπληΐπο βο]δπιθη 1). 

ΕΙΝΙΘ ΓΠΙ͂ΒΕΙῚ 1. 

1) Ἠαοίομαβ ἱπίθυργθιδ ἤθηθπ) ΠΟΒΙΓΆΙΣ ΔΙ ]ΠΔΠῚ ρῥτοάυχίπιαθ. ΒΘ] ψαο5. ΠΡΊΟΒ ἄσοβ ,) δῦδθοο ἰοχία ὁ0Π- 

τοπῖὶ., ΒΘ] μἰδιανα ἢ} ἕαϊαγο θχθγοῖτῖο οἵ ἸΔ οὶ Ομ ΕΠ Πη88. 
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